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 رهاوجلاو تيقاويلا
 رياكألا دئاقع نايب يف

 هلفسأيو
 رمحألا تيزبكلا



 اوحلاوتيفاويلا
 مه ٠ و5 ا +«

 هل ب هه 20-5

 هلَّئسأبَو

 رانا زلا

 رتبكالا خّشلا مولع ناّيب يف
 دل ) تنس قولا ىرملا:ربندل يح

 (ص

 ةيس دملا راونالا مقاول باتكم بخت تموهَو
 ةمكلا تاحوتللا نمر

 ئه ورواه فعن رم نراقب نم
 نيل كام ا

 ةّصرللا هْباعل'ت ابنا ةبعرطو ةوكل ريم ةعبطص

 ةوزل) شل
 فرحا عرانلا ةسسؤم :رعلا ثازنلاءاّيجاراد

 ثتانلل - توريي



 ةلخوفْمجحشنْلاَو عبلطلا قوقخ عتيج
 يشرمْلا ثاوشلاءاّيحل داذل

 تانّبل - توريب

 ىرعأأ ثنرتلا ءايحأ راد

 هكلمت لا رتاب ودلك ةياعم نشاكد ع رانش كيرحت ة راح تفنوربق



 هفلؤمو رهاوجلاو تيقاويلا باتك يف اولاق
 هنم نيعبسلاو يداحلا ثحبملا رخآ يف

 لوح ماح مهنم ًادحأ رن ملف «قيرطلا لهأ نم ريثك ٍقلخ ىلع انعمتجا دق» ١

 بصعتلا كرتو داقتعالا نسح ملسم لك ىلع بجي هنإو ؛فلؤملا اذه ىناعم

 نم عنميو فاصنإلا باب ّدسي هّسَح لوصح نم هّللاب ذوعنو ءداقتنالاو
 .«فاصوألا ليمجب فارتعالا

 يفنحلا يبلشلا نبا نمدلا باهش خيشلا

 ىعسي ال امك ,باَذك دحاج يأ باترم دئاعم الإ باتكلا اذه يناعم يف حدقي ال» - ؟

 امكو باوصلا قيرط نع دئاح ءباتكلا ملع نع راع لك الإ هقّلُوَم ةنطخت يف

 نع ٌمُياَز وأ هدوحج دئاعم لعاج وأ دوسح يبغ لك الإ هفلّؤم لضف ركني ال
 .«قراخ اهتمئأ عامجإلو «قرام َةّنّسلا

 هنع هللا يضر يلبنحلا يحوتفلا مالسإلا خيش

 .ىلثم فّنٌّص ام هنأي نانثا فلطخي الو هلضف ركنُم ال باتك وهف ةلمجلابو» .. "

 هنع هللا يضر يعفاشلا يلمّرلا نيدلا باهش

 هراطمأ لضفلا بحس نم تحسو ءهرارسأ تمئو ءهرادقم لج باتك وه ؛
 ةسومش قيقوتلا ءامس ىف تحالو «ءهراهزأ قيقحتلا ضاير ىف تحافو

 ىلع تقرشأف ؛هرايطأ قحلا تاغلب داشرإلا ضايغ ىف تغانتو ؛هرامقأو
 .هراوتأ نيقيلاب بولقلا تاحفص

 يفنحلا يشوتمهربلا دمحم نب دمحم





 هب ةمدقم

 كهمدع

 الف ُدَّللا ٍدِهَي نَم ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو فرفغتسنو هئيعتسنو هذمحم هلل دمحلا نإ

 نأ دهشأو ل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو فل يداه الف للضُي نمو هل ٌلِضُم

 .هلوسرو هديع ًادمحم

 .[١٠؟ :نارمع لآ] 4079 ةومدينُم تاو قوم 1 ياعم ّقَح هَل اون انما نب ماي مم 2 مرا

 ذو اًهيَك الاجر انتم ّكَبَو اجدد امني َقَكَم وَ نِنَع ني ْكَملَع ىلا كيو اكَنآ شالا اهيأيا»
 ١[. ع دير مُكَتَلَع نك هلأ َّنإ ماسي 8 1 ىزْل

 ميو 51 رو يلتف ل حج © ايم الع اوفو دل ع مَ دل 6
 5 2 . * 9 اًميِظَح انوه داَف دَنف ٌملوَسَرَو هَل عطب نمو

 دبع تيشلل ''"(رباكألا دئاقع نأيب يف رهاوجلاو تيقاويلا» باتك اذهف ءدعب امأ
 انمُث نأ دعب ميركلا ءىراقلل هُمْدَقُت «يفنحلا مث يرضملا ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا
 .هب عفنلا متي ىتح ةميركلا ةينآرقلا تايآلا ةَجوَحُمو ةححصم ةديدج َةَلُحِب هعْبطب

 . "”(نونظلا ةدك١ يف ةفيلخ يجاح لاق

 مل «ركفلا لهأ دئاقعو فشكلا لهأ دئاقع نيب ةقباطملا هيق لواحو ءدئاقعلا يف ُهَقْلأ»
 .«ةئامعستو نيسمخو سمخ 4086 ةنس بجر رهش يف رصمب هفيلأت نم ْعَرْفو دحَأ هيلإ هقبسي

 :لوقيف «تيقاويلا) هباتك ٌفلؤملا فّرَعُيو

 رباكألا دئاقع نايب يف «رهاوجلاو تيقاويلاب» هتيمس دئاقعلا ملع يف هتفلأ باتك اذه

 رادملا نأل كلذو يتقاط بسح ركفلا لهأ دئاقعو فشكلا لهأ دئاقع نيب ةقباطملا هيف تلواح
 لهأ امإو لالدتساو «رظن لهأ امإ :نامسق مهلك قلخلا ذإ «نيتفئاطلا نيتاه ىلع دئاقعلا يف

 هش أَهَتَأَو

 يتلا ةعبطلا يهو م ١94 هك راه ١ ماع نيءزج يف ةرهاقلا يبلحلا  يبابلا ىسيع ةحبطمب باتكلا عبط قلد

 .انلمعل ًاساسأ تناك

 , 05084 /5) «نونظلا فشك» ةفيلخ يجاح (5)



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا م4

 .نايعو فشك

 نأ ةعيرشلا ىف هل صوغ ال نم نظ امبرف «هترئاد لهأل ًابتك نيتفئاطلا نم لك فّْلأ دقو
 ديأتيل امهنيب عمجلا هجو نايب باتكلا اذه يف تدصقف «ىرخألل فلاخم نيترئادلا ىدحإ مالك

 .هيلإ ينقبس ًادَحأ رأ مل ٌرمأ اذهو ىرخألاب ةرئاد لك لهأ مالك

 كايإو «هقفلاب كيلع :ينزملا قاحسإ ىبأل هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق دقو ءأدج ةقيقد
 .'7”(ترفك لاقي نأ نم كل ريخ تأطخأ كل لاقي نألف «مالكلا ملعو

 نم هل ةئرّبملا «ةرصتخملا نيدلا يبحم خيشلا ةديقع نايب يف هباتك فّلؤملا رّدص دقو اذه
 تاملك ليوأتو هلاوحأ نم ةذبن ركذ عم : هيلع سوسوملا نايبتو هنع عاقولا نم داقتعالا عروس

 اهيلإ جاتحي يتلا طباوضلاو دعاوقلا نم ةلمج نايبو «قيرطلا لهأل رذعلا ةماقإ عم هيلإ تفيضأ

 نمض باتكلا يهتني نإ ىلإ . . .اذكهو دحاو هللا نأ فيكو «مالكلا ملع يف ربتلا ديري نم

 .لوصف ةعبأو ًاثحبم نوعبسو دحاو

 :لوقيف «تيقاويلا» ىلي يذلا ةرمحألا تيربكلا» هباتك فلؤملا فّرَعُي امك

 تنك يذلا «ةيسدقلا راونألا حقاولب» ىّمَسُملا يبباثك نم هتبختنأ ٌسيِفَن باتك اذهف دعبو»
 دق ءرهاظلا الإ هنم مهريغل سيلو رباكألا ءاملعلاب همْهَف ٌصاخ ؛ةيكملا تاحوتفلا» نم هترصتخا
 هيف اهتيؤر لبق هيف رظانلا بلق ىلع اهملع.رطخي داكي ال فراعمو رارسأو مولع ىلع لمتشا

 ريسكإ :رمحألا تيربكلاب يدارمو «ربكألا خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيربكلا» ب هتّيمس دقو

 .هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم ربكألا خيشلاب يدارمو «بهذلا

 بهذلا ريسكإ ةبترمك ةيفوصلا مالك نم هريغل ةبسنلاب باتكلا اذه مولع ةبترم نأ ينعأ
 هتاحوتف باوبأ يف هللا همحر خيشلا نع هاتلقن امب كلذ ىلإ ريشنس امك بهذلا قلطمل ةبسنلاب

 .هتزعل ىري الو هب ثدحتي «رمحألا تثيربكلا»و

 نايبو ةعيرشلا رارسأ نم هيف ملكت ام اميس ال ؛ةيكملا تاحوتفلا» باتك نم قيرطلا لهأ مالكل
 .مهلاوقأ اهنم اوطبنتسا يتلا نيدهتجملا عزانم

 هوجو يف رارسأ ىلع َعَّلَطاَو ءِهِمْلِع ىلإ ًامْلِع َدادزا ةعيرشلا يف ٌدِهَتْجُم هيف َرَظَن ْنإف
 .هدنع نكت مل ةحيحص تالليلعت ىلعو ( طاشتسالا

 ملكتم وأ ؛كلذكف ةيوبنلا ثيداحألل حراَش وأ «كلذكف نآرّقلل رسفم هيف ٌرْظن ْنِإَو
 تامانملل رّبعم وأ .كلذكف ءىرقُم وأ ءكلذكف يوغل وأ ءكلذكقف ْثُدَحُم وأ .كا'ذكف

 .(18) ةحفصلا باتكلا ةمدقم نم (1)



 84 ةمدقم

 يِوْحَن وأ «كلذكف ةسدنهلاب ملاع وأ « «كلذكف بطلا هتعنصو ةعيبطلاب ملاع دأ «كلذكف

 ةيهلإلا ءامسألا تارضح ملعب ملاع وأ «كلذعكف يفوص وأ «كلذكف يقطتم وأ «كلذعكف

 .كلذكف فرحلا ملعب ملاع وأ «كلذكف

 دقو «لاب ىلع طق مهل رطخت مل ًامولُع اهريغو مولعلا هذه باحصأ ٌديفي باتك وهف
 مولع ملع رحب نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبنتب» ىمسملا انباتك يف اهنم ملع فالآ ةثالث وحنل انرشأ
 امك ٍفيرحتلاو ُكَّمْلا نم ةرّهطُمو فيرعتلاو فشكلا ىلع ةيئبم اهلك خيشلا مولع ّنِإف «ءايلوألا

 . '"”(تاحوتفلا» نم ةئامثلثو نيتسلاو عباسلا بابلا يف كلذ ىلإ هنع ىلاعت هللا يضر راشأ

 . هتافلؤمبو «هب ُفرَعُت ينارعشلا خيشلل ةمدقم ةملكلا هذه انعضو دقو اذه

 دمحلا نأ اناوعد رخآو «كدابع هب عفناو ؛ميركلا كهجول ًاصلاخ لمعلا اذه انم لبقت انبر
 نمو نيمايملا ّرْغلا هباحصأو هلآ ىلعو دمحتم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل

 .نيدلا موي ىلإ مهيدهب ىدتها

 )1١( ةحفصلا باتكلا ةمدقم نم )18-16(.



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ٠

 "فلؤملا ةمجرت
 : هبسنو همسأ

 وبأ «ينارعشلا «ةيفنحلا نبا دمحم ىلإ ةبسن «يفنحلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع وه

 . نيفوصتملا ءاملُس نم : دمحيم

 : هتافوو هتأشنو هدلوم

 ىرق نم) ةرعش يبأ ةيقاسب أشنو «(م ١14917 /ه 898) ماع (رصمب) ةدنشقلقف يف دلو

 مه 4170 ماع ةرهاقلا يف يفوتو (يوارعشلا لاقيو «ينارعشلا) :هتبسن اهيلإو (ةيفونملا

 م0

 : هتافلؤم

 :يهو عوبطملا اهنمو طوطخملا اهنم ءافنصم ("0) يلاوح هل

 ١ طوطخم «ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمأ نع ةيضرملا ةيوجألا» .

 .طوطخم «ةاضقلا بدأ»و  ؟

 "'  طوطخم ؟«نيلماعلا ءاملعلا بتارم ىلإ نييلاطلا داشرإلاو .

 . عوبطم ؛ةيدوبعلا بادآ ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا»و -

 . عوبطم ةدوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا»و 5

 .ثيدجلا يف عوبطم ؟ريتملا ردبلا#و - 5

 «قالخألاو بادآلا نم موقلا هب زيمت اميف قادحألاو عامسألاو سوفنلا ةجهباو - !

 .هطخب طوطخمم

 . عوبطم «نيدلا بادآ يف نيرتغملا هيبنت”و 8

 )١( «كرايم ططخ»و .طوطخم ةرهابلا انسلا»و .طوطخم «رئاسلا بكاوكلا» ىف هتمجرت رظنا )٠١5/14(

 رو 1)97”7يديهمتلا سرهفلا)و 2519/5 /8) «تارذشلا»و 254 /؟) ؛ةغللا بادآتو . رعش ةدام : ؛جاتلا»و

  0١«تاعوبطملا معججعم#و (؟4 8 /؟) باتكلا ةلجمو .هطخب اشاب روميت دمحأ ءاشنإ نم هل ةمجرتو

 ) 44154 -15159ممر 58ه و 11 /5) «ةناضبتكلا)و ؛(74١ /؟) «ةيرومبتلا ةناوهلا»و و١7 و٠64(

 يلكرزلل «مالعألا»و ؛هتسرهف رظناو ءظروعاع (2/441) و )4/218٠.



 ل هتافلؤم /فلؤملا ةمجرت

 . عوبطم (رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع «رشاعلا نرقلا يف نيرتفملا هيبنت”و 5

 ٠ عوبطم «ىربكلا رردلاو رهاوجلا»و .
 ١ عوبطم «ىطسولا رردلاو رهاوجلا»و .

 . ظعاوم طوطخم «مالسإلا ةوخأ قوقحاو -

 .ةلاسر عوبطم «ةروهشملا مولعلا ديز يف ةروثتملا رردلا»و - ١١

 . صاّرخلا يلع خيشلا ىواتف نم عوبطم «صاّوغلا ررداو

 .ريغص ءزج طوطخم ةراونألا حقاول ليذ»و 6

 1 .ةيهلإلا تاغفصلا يف طرطخم «ةيقشكلا دعاوقلا»و - 7

 نيب يذلا انباتك لفسأب دوجوملا وهو «ربكألا خيشلا مولع يف رمحآلا تيربكلا#و ١
 . كيدي

 . عوبطم ؛ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك#و 2

 .ىربكلا نئملاب ٌفَرْعُيو عوبطم «نئملا فئاطل»و 9
 ينارعشلا تاقبطب ُفَرْعُيو نيدلجم يف عوبطم «رايخألا تاقبط يف راونألا حقاولاو - ٠

 . ىربكلا

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ رادب عوبطم «ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاولاو ١

 .دحاو دلجم يف

 .ةلاسر «بطلا يف عوبطم «يديوسلا ةركذت رصتخم»و 5

 *"  ظعاوم وهو عوبطم «يبطرقلا ةركذت رصتخيم)و .

 ةلاسر «طوطخم «ءارمألا ةيحص طورش ىلإ «ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ»و 4
 .(يناتك 55448) طابرلا ةنازخ يف

 . جوبطم «نيفراعلا قيرط موسر ىلإ نيكلاسلا كرادماو 5

 . عوبطم ؛راونألا قراشم#و 1

 .يلوبتملا ةيصو حرش .عوبطم «ةينسلا حنملا»و

 . عوبطم «ةنسلاب سبلتلا يف ةنملا حنم»و - 4

 . عوبطم «ىربكلا نازيملا»و

 . كيدي نيب يذلا انباتك وهو «رباكألا دئاقع يف رهاوجلاو تيقاويلا»و





 2 0 و5 و4 هب اوجلاوتيقاَويلا
 تايم 06 ٠ 2 +

 راحالادياتعدامق

 هلَشسأنَو

 رطل ا تيسبللا
 ركيكالا خدنلا مولع ناب ف

 مدعم ةسفتس لكلا ربو دل يحب

 يس دئلاراونألا حواول بانك م بخت د موهو
 ةمكلا تاجوتلملاّىم د د ١

 ثيلاتت

 شف اب رولا فاعل اي فعنيرممأ نب باهت ريب ميم
 0و هيي تا

 ةيصركلا لان ايزل ةيجرخر ةوكب رص ةعبلع

 ورجل رض





 1 فلؤملا ةمدقم

 ءايبنألا رئاسو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسأو يلصأو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيعمجأ مهبحصو مهلآ ىلعو «نيلسرملاو

 ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع «هترفغمو هللا وفع ىلإ ريقفلا دبعلا لوقيف :دعب امأ

 نأيب يف رهاوجلاو تيقاويلابا هتيمس دئاقعلا ملع يف هتفلأ باتك اذه ءهنع هللا افع ينارعشلا
 يتفاط بسح ءركفلا لهأ دئاقعو «فشكلا لهأ دئاقع نيب ةقباطملا هيف تلواح هرباكألا دئاقع
 .نيتفئاطلا نيتاه ىلع دئاقعلا يف رادملا نأل كلذو

 نم لك فلأ دقو ءنايعو فشك لهأ امإو «ٍلالدتساو رظن لهأ امإ نامسق مهلك قلخلا ذإ
 نيترئادلا ىدحإ مالك نأ ةعيرشلا يف هل صوغ ال نم نظ امبرف فترئاد لهأل ًابتك نيتفئاطلا

 ةرئاد لك لهأ مالك ديأتيل امهنيب عمجلا هجو نايب باتكلا اذه يف تدصقف «ىرخألل فلاخم

 ءافولا نع زجعلا يف ينرذع نم ىلاعت هللا محرف .هيلإ ينقبس ًادحأ رأ مل ٌرمأ اذهو .ىرخألاب
 يبأل هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق دقو .ًادج ةقيقد مالكلا عزانم نإف ءهتمزتلاو هتلواح امب
 لاقي نأ نم لل رين تالمخأ كل لاقي نآلف مالكلا ملعو كايإو هقفلاب كيلع» :ينزملا قاحسإ

 هيف هاري ام لك حلصي نأ ءءاملعلا نم باتكلا اذه يف رظن نم لك ميظعلا هللا لأسأ انأو «ترفك

 ينأ ملعاو .نيملسملل ةحيصن باوجب هل حتفي مل نإ ءهيلع برضي وأ «فيرحتلاو أطخلا نم

 نيملاسلا مالسإلا ءاملع هيلع علطي نأ دعب الإ ءةخسن باتكلا اذه نم هل بتكي نأ دحأل نذآ ال
 «هريرحت لامك نع قاض دق نآلا يرمع نإف «مهطوطخ هيلع اوعضيو هوزيجيو ءدسحلا نم

 مالك رهاظ عم فقي نأ ٠ :فشكلا لهأ مالك لقعت ىلإ لوصولا نع زجع نم لك يصوأو
 دئاقع نأل كلذو [؟26 : ةرقبلا] < نطق ل لاو اَهبِصُي مل نِإَدط :ىلاعت لاق «هادعتي الو نيملكتملا

 ءايبنألا رئاس ىلعو دمحم انديس ىلع ميلستلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ مهبحصو هلآ ىلعو «نيلسرملاو

 تنك يذلا «ةيسدقلا راونألا حقاولب» ىمسملا يباتك نم هتبختنا سيفن باتك اذهف دعبو
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 يف مهئازيم اذه .اهب نونمؤي رومأ ىلع ةينبم مهربغ دئاقعو «دهشت رومأ ىلع ٌةينبم فشكلا لهأ
 لهأ هيلع ام نود دوهججلا هيلع ام داقتعا يف ةرقلا دجت سفنلاو ءعطاق صن هيف دري مل ام لك

 ال ام فشكلا لهأ مالك نم تعلاط يننأ يخأ اي ملعا مث .مهقيرط يكلاس ةلقل .فشكلا

 يبرم ققحملا ؛لماكلا خيشلا ةرابع نم عسوأ مهترابع يف تيأر امو « لئاسرلا نم :١ يمحي

 نم همالكب باتكلا اذه تديش كلذلف ءهشا همحر يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا «نيقراعلا

 مل عضاوم «تاحوتفلا» يف تيأر ينكل «ةيفوصلا نم هريغ مالك نود ءاهريغو «تاحوتفلا»

 نظت الف ء؛هودجو نإ لطابلا اولطبيو قحلا اوقحيو «مالسإلا ءاملع اهيف رظنيل اهتركذف ءاهمهفأ

 يف نوروهتملا هيف عقي امك «يتديقع يف اهاضرأو اهتحص دقتعأ ينوكل اهتركذ ينأ يخأ اي

 هللا ذاعم ءهفلؤم يف هركذ ام هتحص دقتعاو مالكلا كلذ ىضترا هنأ الول نولوقيف سانلا ضارعأ

 ريغلا فشكلا لهأ ضعب نم مهفلاخ نم مالك ةحص دقتعاو «؛نيملكتملا روهمج فلاخأ نأ

 فشكلا لهأ مالك بقع ابلاغ لوقأ كلذلو «ةعامجلا عم هللا دي ثيدحلا يف نإف ؛موصعملا

 ناكو .مالكلا لهأ حلطصم ىلع همهف, يف فقوتلل راهظإ كلذ وحنو (ررجيو لمأتيلف . ىهتنا

 لاوحأ ةثالث نع ةمئألا مالك ولخي ال : :لوقي هللا همحر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيش
 حيرص فلاخي نأ امإو ءامزج هداقتعا بجي اذهف ةنسلاو باتكلا حيرص قفاوي نأ امإ هنأل
 هلاوحأ نسحأف هتفلاخم الو هتقفاوم انث رهظي ال نأ امإو «ًامزج هداقتعا مرحي اذهف ةنسلاو باتكلا

 هنع هللا يضر يلذاشلا ينزملا رهاط وبأ خيشلا ؛ ىلاعت هللا فراعلا ينربخأ دقو . ىهتتنا فقرلا

 نأل ةئسلاو باتكلا رهاظ نع حيطش هقح يف مصي ال لماكلاو ؛ : نيققحملا عامجإب لماك لجر

 ءاهنع تبجأو هنع ةدسحلا اهعاشأ يتلا لئاسملا تعبتت اذهلف « ىهتنا هتعيرش ىلع هنمأ عراشلا

 امك ردصلاو مهقلاب هنع بجأ ملو .كلذ اهيف سيل حيحصلا دئنسلاب هنع انل ةيورملا هبتك نأل

 احس يف رظنيلف هليوأتو همهف نع زجتعو ءهيلإ هتفضأ لوق يف كش نمف ءاملعلا نم يريغ لعفي
 ةنسلا لهأب دارملا نأ ين-أ اي ملعاو .ينم ًافيرحت كلذ نوكي امبرف هيلإ هتفضأ يذلا لصألا نم
 يبأ خيشلاك نامزلاب هقبس نمو يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا «مويلا سانلا فرع يف «ةعامجلاو

 دق رهاظلا الإ هنم مهريغل سيلو رباكألا ءاملعلاب همهف صاخ ؛ةيكملا تاحوتقلا» نم هترصتخا

 هيف اهتيؤر لبق هيف رظانلا بلق ىلع اهملع رطخي داكي ال فراعمو رارسأو مولع ىلع لمتشا

 ريسكإ رمحألا تيربكلاب يدارمو ؟ربكألا خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيربكلا»ب هتيمس دقو
 .هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا يبحم ربكألا خيشلاب يدارمو بهذلا

 بهذلا ريسكإ ةبترمك ةيفوصلا مالك نم هريغل ةبسنلاب باتكلا اذه مولع ةبترم نأ ينعأ
 هتاحوتف باوبأ يف هللا همحر خيشلا نع هانلقن امب كلذ ىلإ ريشئس امك بهذلا قلطمل ةبسنلاب

 .هتزعل ىري الو هب ثدحتي «رمحألا تيربكلاو)



 /١ : فلؤملا ةمدقم

 ءةنسلا يف ًاميظع ًامامإ ييديرتاملا ناك دقو ٠ ءمهنع ىلاعت هللا يضر ءهريغو يديرتاملا روصنب
 ىلع يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا باحصأ بلغ امل نكلو .يرعشألا نسحلا يبأ خيشلاك
 .طقف نوحيس رهن ءارو ام يديرتاملا عابتأ نإف «ةرهش لقأ يديرتاملا ناك يديرتاملا باحصأ

 «ناسارخك مالسإلا دالب رثكأ يف نورشتنم مهف :يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا عابتأ امأو

 هتديقع نالف :نولوقي سانلا راص كلذلف .دالبلا نم اهريغو ءرصمو ؛ماشلاو «قارعلاو
 يف كلذ ىلإ راشأ امك ًاقلطم يرعشألا ريغ ةديقع ةحص يف مهدارم سيلو «ةيرعشأ ةحيحص
 ثيحب «ققحم فالتخا ةيديرتاملاو ةيرعشألا نم لك نم نيققحملا نيب سيلو .«دصاقملا حرش»
 ةلأسمك لئاسملا ضعب يف ٌفالتخا كلذ امنإو لالضلاو ةعدبلا ىلإ هيحاص دحاو لك بسني
 ناكو .ىهتنا كلذ وحنو «ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انأ ناسنإلا لوق وحن ىلاعت هللاب ناميإلا
 ناك كلذكو ءادحاو ولو قحلا ىلع ناك نم مه ةعامجلاو ةئسلا لهأ :لوقي يروثلا نايفس
 نأ يخأ اي ملعا مث .يقهيبلا مامإلا لوقي ناك كلذكو مه نم مظعألا داوسلا نع لئس اذإ لوقي
 نم دضلابو «مهعابتاب ًاسنأ اثلتمم هبلق نوكي نأ بجي ةعامجلاو ةنسلا لهأل ًاعبات ناك نم

 دي نيب مدقأ نأ يل بيح دقو ؛نيملاعلا بر هللا دمحلاو ًاقيضو ًامغ هبلق ءىلتميف .مهفلاخ
 ييحم خيشلا ةديقع نايب ىلع ةلمتشم هتعلاطم ديري نم ىلع نيعتت ةسيفن ةمدقم باتكلا اذه

 دئاقع نم ءيش يف هات نم اهيلإ عجريل ةيكملا «تاحوتفلا) يف اهب ردص يتلا «ىرغصلا نيدلا
 :لوصف ةعبرأ ىلع ًاضيأ لمتشتو ةديقعلا هذهل حرشلاك هلك باتكلا نإف ءباتكلا

 نايبو هنع هللا يضر يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا لاوحأ نم ةذبن ركذ يف :لوألا لصفلا
 هحدم نم ناب يفو ٌلوؤم وأ هيلع ٌسوسدم ءاملعلا مالك رهاظل فلاخم هبتك يف دجو ام نأ

 هترايع ىلإ عجري باتكلا اذه بلاغ نأل كلذو «لضفلاب هل فرتعاو ءاملعلا نم هيلع ىنثأو
 . هنع هللا يضر

 رثكأ لهج ؛هنع اهتوبث ريدقتب خيشلا ىلإ تبسن تاملك ضعب ليوأت يف :يناثلا لصفلا
 راكتإلا نم رصع لك يف ءًافلخو فلس هللا لهأ هب يلتبا امم ءيش ركذ يفو .اهيناعم سانلا
 ىلاعت هللا نأل كلذو سانلا ىلإ نوكرلا نع مهل ًاريفنت وأ «مهبونذل ًاصيحمتو مهل ًاناحتما مهيلع

 مالكل عمجأ ًاباتك تدجو امو هيصحأ ال ام موقلا بتك نم تعلاط دق يننأ ينحأ اي ملعاو

 عزانم نايبو ةعيرشلا رارسأ نم هيف ملكت ام اميس ال ؛ةيكملا تاحوتفلا» باتك نم قيرطلا لهأ

 هملع ىلإ املع دادزا ةعيرشلا ىف ذ ٌدهتجمم هيف رظن نإف .مهلارقأ اهنم اوطبنتسا يتلا نيدهتجملا

 هيف رظن نإو «هدنع نكت مل ةحيحص ِتاليلعت ىلعو طابنتسالا هوجو يف رارسأ ىلع علطاو
 وأ كلذكف ثدحم وأ كلذكف ٌجملكتم وأ كلذكف ةيوبنلا ثيداحألل ٌحراش وأ كلذكف نآرقلل ٌرسفم

 بطلا هعنصو ةعيبطلاب ٌملاع وأ كلذكف تامانملل ٌربعم وأ كلذكف ٌءىرقم وأ كلذكف ٌيوغل

 وأ كلذكف قيفوص وأ كلذكف يقطنم وأ كلذكف ٌيِوَخَن وأ كلذكف ةسدنهلاب ملاع وأ كلذكف
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 .هنذإب الإ هاوس ىلإ نكري وهو طق ًادبع يفطصي ال

 نم ىلع ةقلغملا تارايعلاب مهريبعت يف قيرطلا لهأل رذعلا ةماقإ نايب يف :ثلاثلا لصفلا

 ًازومُر مهل اولعجف «ناتهبلاو روزلاب هللا ءايلوأ ىمري نأ فوخ هلك كلذ نأ هلصاحو ءمهنم سيئ
 نأ ىلاعت هللا رارسأ ىلع ةريغ «مهنم فيقوتب الإ مهنيب ليخدلا اهمهفي ال مهئيب اميف اهنوفراعتي

 : «هتلاسر» يف يريشقلا كلذ ىلإ راشأ امك نيبوجحملا نيب ىسفت

 قيقحت ديري نم لك اهيلإ حاتحي يتلا طباوضلاو دعاوقلا نم ةلمج نايب يف : عبارلا لصفلا
 .قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع اذإ مالكلا ملع

 داقتعالا ءوس نم هل ةئربملا ةرصتخملا خيشلا ةديقع نايب

 سوؤر ىلع اهب يدانيو هتديقعب حرصي نأ نمؤم لكل يغبني هنأ يخأ اي هللا كمحر ملعا

 اهداسق اهل اوئيب كلذ ريغ تناك نإو «ىلاعت هللا دنع اهب هل اودهش ًةحيحص تناك نإف ءداهشألا

 ةءاربلاب هسفن ىلع ىلاعت هللاب نيكرشم مهنوك عم هموق مالسلا هيلع دوه دهشأ دقو ءاهنم بوتيل
 نيب ىلاعت هللا هفقويس هلك ملاعلا نأ مالسلا هيلع ملع امل ةينادحولاب هل رارقإلاو «هللاب كرشلا نم

 نيمأ لكو هتداهش دهاش لك يدؤي ىتح «لاوهألا ميظعلا فقوملا كلذ يف هلأسيو «هيدي

 هلو ناذألا عمس اذإ ناطيشلا ربدي اذهلو «رافكلا ىتح هعمس نم لك هل دهشي نذؤملاو . هتنامأ

 هتداعس يف ىعسي نم ةلمج نم نوكيف هل دهشي نأ همزليف «نذؤملا ناذأ عمسي ال ىتح طارض

 امك كل دهشي نأ دب ال ودعلا ناك اذإو .ةتبلأ ريخ انيلإ هل سيل ضحم ودع هللا هتعل وهو

 كيلاو كل دهشي نأ ىرحأف «هتقيقحب كلذ ىطعي حلا دهشملا نأل كسفن ىلع هب هتدهشأ

 .ةينادحولاب كسفت ىلع ايندلا رادلا يف تنأ دهشت نأ ىرحأو «كنيد ىلع وه نمو كبيبحو
 ىلاعت هللا دهشأ ينأ مكدهشأ ءمكنعو ءانع هللا يضر ءيبابحأ ايو :يناوخإ ايف «ناميإلاو
 يبلقب ام زاج ًالوق لوقأ ينأ ؛عمس وأ «نييناحورلا نم رضح نمو «هءايبنأو «هتكئالم دهشأو

 ريزو ال كلم «هل كيرش ال كلام ءدلولاو ةيحاصلا نع هزنم هل ىناث ال دحاو هلإ ىلاعت هللا نإ
 رقتفم دوجوم لك لب .هدجوي دجوم ىلإ راقتفا ريغ نم هتاذب دوجوم ؛هعم ربدم ال عناص ؛هل
 ةياهن الو «هدوجول حاتتفا ال هسفنب دوجوم ىلاعت وهو ؛هب دوجوم هلك ملاعلاف .هدوجو يف هيلإ

 .كلذكف فرحلا ملعب ملاع وأ كلذكف ةيهلإلا ءامسألا تارضح ملعب ّملاع

 انرشأ دقو لاب ىلع طق مهل رطخت مل ًامولع اهريغو مولعلا هذه باحصأ ديقي باتك وهف
 مولع ملع رحب نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبنتب» ىمسملا انباتك يف اهنم ملع فالآ ةثالث وحنل
 امك فيرحتلاو كشلا نم ةرهطمو فيرعتلاو فشكلا ىلع ةينبم اهلك خيشلا مولع نإف «ءايلوألا

 :هلوقب «تاحوتفلا» نم ةثامثلثو نيتسلاو عباسلا بابلا يف كلذ ىلإ هنع ىلاعت هللا يضر راشأ

 مل ينأ ملعاو ناذألا ىلع مالكلا يف هلوقب ِدْلَي عراشلل الإ ديلقت ىلاعت هللا دمحب اندنع سيلو



 لح داقتعالا ءوس نم هل ةئربملا ةرصتخمملا خيشلا ةديفع نايب

 هيلع ليحتسيف ضرعب الو .ناكملا هل ردقيف رهوجب سيل هسقنب مئاق .قلطم هدوجو لب .هتاقبل
 بولقلاب ّيئثرم راطقألاو تاهجلا نع ٌسدقم .ءاقلتلاو ةهجلا هل نوكيف مسجب الو ءءاقبلا
 هب هاوح امو شرعلا نأ امك «هدارأ يذلا ىنعملا ىلعو هلاق امك هشرع ىلع ىوتسا «راصبألاو
 الو نامز هدحي ال «لوقعلا هيلع تلد الو لوقعم لثم هل سيل ىلوألاو ةرخخآلا هلو «ىوتسا

 أشنأو ناكملاو نكمتملا قلخ هنأل هيلع ام ىلع نآلا وهو «ناكم الو ناك لب .ناكم هيوحي

 نكي مل ةفص هيلإ عجرت الو «تاقولخملا ظفح هدوؤي ال يذلا يحلا دحاولا انأ لاقو ؛نامزلا

 نوكي وأ هلبق نوكت وأ ءاهلحي وأ «ثداوحلا هلحت نأ هللا ىلاعت «تاعونصملا ةفص نم اهيلع
 مويقلا وهف ء«هعدبأ يذلا نامزلا غيص نم دعبلاو لبقلا ذإ ءهعم ءيش الو ناك لاقي لب .اهدعب

 هلعجو شرعلا قلخ «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل «ماري ال يذلا راهقلاو ماني ال يذلا
 امك هارجأو ىلعألا ملقلاو حوللا عرتخا ءءامسلاو ضرألا هعسوأو يسركلا أشنأو ءاوتسالا دح
 قلخو «قبس لاثم ريغ ىلع هلك ملاعلا عدبأ ءءاضقلاو لصفلا موي ىلإ هقلخ يف هملعب ءءاشي

 اهيلإ ةلزنملا حابشألا هذه لعجو «ءانمأ حابشألا يف حاورألا لزنأ قلخ يذلاب ءقلخأو قلخلا

 كرحتت الف هنم ًاعيمج ضرألا يف امو «تاومسلا يف ام اهل رخسو :ءافلخ ضرألا يف حاورألا

 قبس هملع نكل ؛هيلع كلذ بجوأ بجوم الو هيلإ ةجاح ريغ نم لكلا قلخ ءهنعو هب الإ ةرذ
 ءريدق ءيش لك ىلع وهو نطابلاو «رهاظلاو ءرخآلاو «لوألا وهف «قلخ ام قلخي نأ دب الف
 امو نيعألا ةنئاخ ملعي «ىفخأو رسلا ملعي ءأددع ءيش لك ىصحأو ًاملع ءيش لكب طاحأ

 :كلملا] 42) ريل كيلا ٌوُهَم َقَلَع نم ملي الأ» هقلخ وه ًائيش ملعي ال فيك .رودصلا يفخت
 مل ءايشألاب ًاملاع لزي ملق ءاهملع ام دح ىلع اهدجوأ مث ءاهدوجو لبق ءايشألا ملع 4
 ءاش نم اهيلع مكح هبو ءايمكحأو ءايشألا نقتأ «هملعب ءاشنإلا ددجت دنع ملع هل ددجتي

 وهف «قافتالاو رظنلا لهأ نم عامجإب تايئزجلا ملع امك قالطإلا ىلع تايلكلا ملع اهمكحو

 ضرألا ملاع يف تانئاكلل ربدملا وهف ديري امل لاعف ءنوكرشي امع ىلاعتف ةداهشلاو بيغلا ملاع
 ذإ هملع ىتح هدري مل هنأ امك «هدارأ ىتح ءيش داجيإب ىلاعت هتردق قلعتت مل .تاومسلاو

 ال ام لعفلا كلذ كرت نم نكمتملا راتخملا لعفي وأ «ملعي ال ام ديري نأ لقعلا يف ليحتسي
 تافصلا هذه موقت نأ ليحتسي امك .يح ريغ نم قئاقحلا هذه دجوت نأ ليحتسي امك «هديري

 يف ةنسلاو باتكلا نع تجرخ امو عورشم ريغ ًارمأ طق اذه يباتك يف ىلاعت هللا دمحبب ررقأ
 هله عوش

 يسلاجم يف هب ملكتأ ام عيمج نأ ملعاو :ةئامثلثو نيتسلاو سماخلا بابلا يف هلوقبو

 لك «هنم دادمإلاو هيف مهفلا حيتافم تيطعأ ينإف هنئازخو نآرقلا ةرضح نم وه امنإ يفيناصتو

 ثفنلاو رارسألا باب يف هلوقبو همالكب هتاجانمو ىلاعت قحلا ةسلاجم نع جرخأ ال ىتح كلذ

 اي ُقْرَقَف «ةرابعلاو ةراشإلا يحو الو مالكلا يحو لثم وه ام نكل سودقلا يحو نم عورلا يف



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاوبلا نم لوألا ءزجلا 5

 الو دبع الو ؛«نارسخ الو حبر الو «نايصع الو ةعاط دوجولا يف امف :اهي ةفوصوم تاذ ريغب

 الو «ليل الو راهن الو «ءتوف الو لوصح الو ؛توم الو ةايح الو ءرح الو درب الو ءرح
 الو ةحص الو «ضرع الو رهوج الو ءرثو الو مفش الو ءرحب الو رب الو ليم الو لادتعا

 ءءامس الو ضرأ الو ؛«ءايض الو مالظ الو ءحيش الو حور الو «حرت الو حرف الو «ضرم
 الو ءداوس الو ضايب الو «ليصأ الو ةادغ الو «ليلق الو ريثك الو «ءليلحت الو بيكرت الو

 رشق الو «بطر الو سباي الو «ءنكاس الو كرحتم الو «نطاب الو رهاظ الو ءداقر الو داهس
 فيكو ىلاعت قحلل دارم وهو الإ «تالئامتلاو تافلتخملاو «تاداضتملا نم ءىش الو «بل الو

 بقعم الو هرمأل دار ال !ديري ال ام راتشملا دِجوُي فيكف «هدجوأ وهو هل ًادارم نوكي ال
 يدهيو ءءاشي نم لذيو ءاشي نم زعيو ؛«ءاشي نمم كلملا عزنيو ءاشي نم كلملا يتؤي ءهمكحل
 ىلع مهلك قئالخلا عمتجا ول «نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام ءءاشي نم لضيو ءاشي نم
 هداجيإ هللا دري مل ًائيش اولعفي نأ وأ ءهودارأ ام هوديري نأ مهل ىلاعت هللا هدري مل ًائيش اوديري نأ
 نايصعلاو ةعاطلاو «ناميإلاو رفكلاف . هيلع مهردقأ الو «كلذ اوعاطتسا الو هولعق ام هودارأو

 مودعم ملاعلاو ءألزأ ةدارإلا هذهب ًافوصوم ىلاعتو هئاحبس لزي ملو «هتدارإو همكحو هتكيشم نم

 العو لج «لهج ام ملع ركفتلاو ربدتلا هيطعيف لهج نع ربدت الو ركفت ريغ نم ملاعلا دجوأ مث
 امي ملاعلا ىلع ةيضاقلا ةيلزألا ةلزنملا ةدارإلا نييعتو قباسلا ملعلا نع هدجوأ لب كلذ نع

 وه ذإ ,هاوس ةقيقحلا ىلع دوجولا يف ديرم الف ناولأو ناوكأو ناكمو نامز نم «هيلع هدجوأ
 دارأو ءمكحأف ملع امك ىلاعت هنأو [؟ :ريوكعلا] © دّأ هني نأ لإ َنوُباََت اًَو# هناحبس لئاقلا

 ملاعلا نم ىرولا يف قطن وأ نكس وأ كرحت ام ىأرو عمس كلذك ءدجوأف ردقو ءصخق

 ديعبلا وهف برقلا هرصب بجحي الو «بيرقلا وهف دعبلا هعمس بجحي ال .ىلعألاو لفسألا
 يف داوسلا هناحبس ىري «سمللا دنع ةيفخلا ةسامملا توصو سفنلا يف سفنلا مالك عمسي

 ملكت .ريصبلا عيمسلا وهو رونلا الو تاملظلا الو جازتمالا هبجحي ال ؛ءاملا يف ءاملاو ءاملظلا
 نم ءهتافص رئاسك يلزأ ميدق مالكب «مهوتم نوكس الو مدقتم تمص نع ال ىلاعتو هناحبس

 .ةاروتلاو «روبزلاو «ليزنتلا هامس مالسلا هيلع ىسوم هب ملك «هتردقو «هتدارإو ءهملع

 ناسل الو ةاهل ريغ نم ىلاعتو هتاحيس همالكف .فيكت الو هيبشت ريغ نم ؛ناقرفلاو «ليجنالاو

 .ماركولاو لالجلا يذ لهأ نم نكت ماهلإلا يحوو مالكلا يحو نيب يخأ

 وه سيل يفيلأت يف هبتكأ ام عيمج نأ ملعاو :ةثامثلثو نيتسلاو سداسلا بابلا يف هلوقبو

 .ماهلإلا كلم دي ىلع يعور يف ثفن نع وه امنإو ءركفو ةيور نع

 وه امنإ باتكلا اذه يف هبتكأو هتبتك ام عيمج :ةئامثلثو نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف هلوقبو

 ءايينألال ثرإلا مكحيب كلذ لك ينايك حور يف يناحور ثفن وأ ينابر ءاقلإو يهلإ ] ءالمإ نم

 .لالقتسالا مكحب ال مهل ةيعبتلاو



 55 داقتعالا ءوس نم هل ةئربملا ةرصتخملا خبشلا ةدينع نايب

 هتدارإ نأ امك ءنافجأ الو ةقدح ريغ نم هرصب نأ امك «ناذآ الو ةخمص ريغ نم هعمس نأ امك

 ريغ نم هتايح نأ امك «ناهرب يف رظن الو رارطضا ريغ نم هملع نأ امك «نانج الو بلق ريغ نم
 هتاحيسف «ناصقنلاو ةدايزلا لبقت ال هتاذ نأ امك ءناكرألا جازتما نع ثدح بلق فيرحت راخب

 نع وهف هاوس ام لك «نانتمالا ميسج «ناسحإلا ميمع «ناطلسلا ميظع «نأد ديعب نم هتاحعبس

 هدجوأ نيح هعدبأو ملاعلا عنص لمكأ .صضباقلاو هل طسابلا هلدعو هدوجو هاضفو « صضئاف هدوج

 بّذعف ىلبأ نإو .هلضف كلذف معن معنأ نإ ءهيف هعم ربدم الو هكلم يف هل كيرش ال ءهعرتخاو

 مكح هاوسل هيلع هجوتي الو «فيحلاو روجلا ىلإ بسيف هريغ كلم يف فرصتي مل «هلدع كلذف
 هتدارإ نع فرصتمو «هرهق ناطلس تحت وهف هاوس ام لك .فوخلاو كلذل عزجلاب فصتيف
 انه ءاش نم تائيس نع زواجتملا وهو ءروجفلاو ىوقتلا نيفلكملا سوفن مهلملا وهف ءهرمأو

 دجوأو نيتضبق ملاعلا جرخأ «هلدع يف هلضف الو هلضف يف هلدع مكحي ال ءروشنلا موي يفو

 ضرتعم هيلع ضرتعي ملو «يىلابأ الو رانلل ءالؤهو «يلابأ الو ةنجلل ءالؤه لاقف نيتلزنم مهل
 فئالب ءامسأ تحت ةضبقف هئامسأ فيرصت تحت لكلاف هاوس مث .ناك دوجوم ال ذإ كانه

 امل «أيقش وأ ناكل ءأديعس هلك ملاعلا نوكي نأ هتاحبس هللا دارأ ولو «هئالآ ءامسأ تحت ةضبقو
 موي يفو انه ديعسلاو يقشلا مهنمف «دارأ امك ناكف دري مل هناحبس هنكل .نأش نم كلذ يف ناك

 لوقا لدي ام نوسمخ نهو سمخ نه ىلاعت لاقو .هيلع مكح ام ليدبت ىلإ ليبس الف ءداعملا
 ةقيقحل كلذو «يكلم يف يتئيشم ذافنإو «ءيكلم يف يفرصتل [؟5 :ق) كدي رئي أنأ آمَو د

 نمل ينامحر دوجو يهلإ بهوب الإ ؛رئامضلا الو راكفألا اهيلع رثعت الو «رئاصبلا اهنع تيمع
 ةيهولألا نأ ملعأ نيح ملعف «هداهشإ ةرضح يف كلذ هل قبسو «هدابع نم هب ىلاعت هللا ىنتعا

 الإ هتاذب دوجوم الو هاوس لعاف ال نم ناحبسف .ميدقلا قئاقد نم اهنأو «ميسقتلا اذه تطعأ

 [58 :ءايبنألا] 4بلس معو لفي اع لي ال#و [41 :تاناصنا] «َتْوَمَعَت امو يقل هَّشاَول» هايإ
 عيمجو هتكئالمو هللا تدهشأ امكو .[145 :ماعنألا] 4م مسَدُهل اس ولف همنا ُهَيَمَلَل يم

 ىلع مكايإو هقلخ عيمجو هتكئالمو ىلاعت هللا دهشأ كلذكف هديحوتب يسفن ىلع مكايإو هقلخ
 كي دمحم انالومو انديس وهو هقلخ نم هابتجاو هراتخاو هللا هافطصأ نمب ناميإلاب يسفن
 ام 6 غلبف ءأرينم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو ًاريذنو ًاريشب ةفاك سانلا عيمج ىلإ هلسرأ يذلا

 : اهنم ةئامئلثو نيعبرألاو نماثلا بابلاو «تاحوتقلا» نم نينامثلاو عساتلا بابلا يف هلوقبو

 ىلاعت قحلا امنإو يركف رظن نع الو رايتخا نع نكي مل ؛تاحوتفلا» باوبأ بيترت نأ ملعاو
 امي هل قلعت ال نيمالك نيب ًامالك ركذن دقو هرطسن ام عيمج ماهلإلا كلم ناسل ىلع انل يلمي

 :ةرقبلا] © َطَسوْلا ةرككّصلاَو ِتولّصلا َلَع اوُظِفَح# :ىلاعت هلوقب هيبش كلذو هدعب امب الو هلبق
 .اهرخأتتو اهمدقتت ةافو ةدعو حاكنو قالط تابآ نيب

 مالكلاب نوديقتي ال اوناك امنإ نيقراعلا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم يناثلا بابلا يف هلوقبو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ف

 عابتألا نم هرضح نم ىلع عادولا ةجح يف فقوو هتمأ حصنو هتنامأ ىدأو هيلإ هبر نم لزنأ
 نود أدحأ ريكذتلا كلذب صخ امو «دعرأو رطمأو دعوأو دعوو رذحو فوخو ءركذو بطخف
 مهللا» :ِةلك لاقف هللا لوسر اي تغلب :اولاق ؟تغلب له الأ :لاق مث دمصلا دحاولا نذإ نع دحأ

 لجأ نع توملا ررقو هب ءاج امف ملعأ مل اممو هب تملع امم هل هب ءاج امب نمؤم ينإو .«دهشا
 نأ تررقأو تنمآ امك ءكش الو هيف بير ال ًاتاميإ اذهب نمؤم انأف رشؤي ال ءاج اذإ هللا دنع ىمسم

 قح نازيملا بصتو قح ربقلا باذعو قح ضوخلاو قح هللا ىلع ضرعلاو قح ربقلا ينتاف لاؤس
 بركو :ريعسلا يف ًاقيرفو ةنجلا يف ًاقيرفو قح زانلاو قح ةنجلاو طارصلاو قح.فحسملا رياطتو
 نييبنلاو ةكئالملا ةعافشو قح ربكألا عزفلا مهنزحي ال ىرخأ ةفئاطو قح ةفئاط ىلع مويلا كلذ

 مث منهج نولخدي نينمؤملا نم رئابكلا لهأ نم ةعامجو قح نيمحارلا محرأ ةعافشو نينمؤملاو
 يف نيقفانملاو نيرفاكلل ديبأتلاو ميقملا ميعتلا يف نينمؤملل ديبأتلاو .قح ةعافشلاب اهنم نوجرخي

 هذهف ءقح لهج وأ ملع هللا دنع نم لسرلاو بتكلا هب تءاج ام لكو ءقح ميلألا باذعلا

 مكايإو هللا انعفن ناك امثيح اهلِيس اذإ اهيدؤي هيلإ تلصو نم لك ددع ةنامأ يسفن ىلع يتداهش

 انئيب لاحو ناوضرلاو ةماركلا راد انلخأو ناويحلا رادلا ىلإ لاقتنالا دنع هيلع انتيثو ناميإلا اذهب

 بلقنا نممو ناميألاب بتكلا تذخأ يتلا ةباصعلا نم انلعجو ؛نارطق اهلهأ ليبارس راد نيبو

 ناسحملا معنملا هنإ نامدقلا طارصلا ىلع هنم تبثو نازيملا هل لقثو ناير وهو ضوحلا نم

 .قيفوتلا هللابو لوقتف لوصف ةعبرألا يف عرشنلو «ةديقعلا تهتنا نيمآ نيمآ

 هللا يضر ناك .هنع هللا يضر نيدلا ييحم خيشلا لاوحأ نم ةذبن نايب يف :لوألا لصفلا

 يف جرخف لجو زع هللا نم قراط هقرط هنإ مث برغملا كولم ضعب دنع نيعقوملا نم ًالوأ هنع

 يتلا مولعلا هذهب ملكتي ربقلا نم جرخ- مث ةدم هيف ثكمف ربق يف لزن نأ ىلإ ههجو ىلع يراربلا
 ام فلخيو اهتم لحري مث نذإلا بسحب دلب لك يف ميقي ضرألا يف ًاحئاس لزي ملو «هنع تلقن
 هللا يضر ةئامتسو نيثالثو نامث ةنس تام اهبو ماشلاب هتماقإ رخآ ناكو ءاهيف بتكلا نم هفلأ

 هذي نم ةعيرشلا نازيم ىمر نم لك لوقيو ةنسلاو باتكلاب اديقتم هتع هللا يضر ناكو .هنع

 ىلإ ةعامجلا داقتعا اذهو كلذ فالخ ىلاعت هللاف كلايب رطخ ام لكو «هلوق يتأيسو كله ةظحل

 نم ضراع ام عيمجو هيقارم ولعل وه امتإ همالك نم سانلا همهفي مل ام عيمجو ةعاسلا مايق

 امهمف اهنم زربي امل ةبقارم ةيهلإلا ةرضحلا باب ىلع ةفكاع مهبولق نأل طقف هيلع اوبوب ام ىلع
 هسنج نم سيل ام ىلإ ءيشلا ىقلت دقق اهل دح ام بسح ىلع هتفلأو هلاثتمال ترداب ٌرمأ اهل زرب

 .اهبر رمأل ًالاغتما

 قيرط نم تسيل انباحصأ مولعو انمولع نأ ملعا :نيعبرألاو عباسلا بابلا يف هلوقبو
 . ملعأ هللاو ىهتنا يهلإلا ضيفلا نم يه امنإ ءركفلا

 فيرحتلاو غيزلا نم هيف هاري ام حلصي نأ باتكلا اذه يف رظان لك ميظعلا هللا لأسأ انأو



 فو هيلع سوسدملاو هنع هللا يضر نيدلا يبحم خيشلا لاوحأ نم ةذبن نايب يف :لوألا لصفلا

 وبأ خيشلا يديس كلذب ينربخأ امك هيلع سوسدم وهف روهمجلا هيلع امو ةعيرشلا رهاظ همالك

 خيشلا ةخسن ىلع اهلباق يتلا ؟تاحوتفلا ةذسن يل جرخأ مذ 5 ةفرشملا ةكم ليزن يبرغملا رهاطلا

 ترصتملا نيح هتفذحو هيف تفقوت تنك امم أئيش اهيف رأ ملف ةينوق ةنيدم يف هطخب يتلا

 ةغئاز دئاقع هتوم ضرم يف لبنح نب دمحأ مامإلا ةداسو تحت ةقدانزلا سد دقو .«تاحوتفلا»

 اوسد كلذكو .هتداسو تحت هودجو امب اونتتقال داقتعالا ةحص هنم نوملعي هباحصأ نأ الولو

 ةفينح يبأ ىلع درلا يف ًاباتك «سوماقلا» بحاص يدابآزوريفلا نيدلا دجم مالسإلا خيش ىلع

 كلذ ىلع نيدلا دجم خيشلا مولي لسرأف يوغبلا ينميلا طايخلا ركب يبأ ىلإ هوعفدو هريفكتو
 نم انأو ءادعألا نم ءارتفا هنإف هقرحأف باتكلا اذه كفكي ناك نإ نيدلا دجم خيشلا هيلإ بتكف
 مامالا ىلع اوسد كلذكو .دلجم يف هبقانم تركذو ةفينح يبأ مامالا يف نيدقتعملا مظعأ

 رمأف خسنلا كلت نم ةخسنب ضايع يضاقلا رفظو «ءايحإلا» باتك يف لئاسم ةدع يلازغلا
 ةغئازلا دئاقعلا نم ةلمج «دوروملا رحبلاب» ىمسملا يباتك يف انأ يلع اوسد كلذكو .اهقارحإب
 ةيطخ يف كلذ تنيب امك اهنم ءيرب ان زأو نينس ثالث وحن ةكمو رصم يف دئاقعلا كلت اوعاشأو

 ةخسنلا مهيلإ تلسرأ ىتح ةنتفلا تنكس امك هوزاجأو هيلع اوبتك ءاملعلا ناكو اهتريغ امل باتكلا
 يكلاملا يئاقللا نيدلا رصان مامالا خيشنا يترصتل بدتنا نمم ناكو .مهطوطخ اهيلع يتلا

 نع اوعجر رصم ءاملع نأ ةكمو رصم ,يف عاشأ ةدسحلا ضعب نإ مث ءهنع ىلاعت هللا يضر
 ةرم ثلاث ءاملعلل ةخسنلا تلسرأف كلذ يف سانلا ضعب كشف اهلك نالق تافلؤم ىلع مهتباتك

 هريغو باتكلا اذه ىلع انئباتك نع انعجر اننإ انيلإ بسني نم هللاو بذك مهطوطخ تحت اوبتكف
 هلجأ يف ىلاعت هللا حسف يكلاملا نيدلا رصان خيشلا انالومو انديس ةرايعو .نالف تافلؤم نم

 هريغو باتكلا اذه ىلع يطخب هتبتك امم ءوجرلا نم دبعلا ىلإ بسن امف دعبو هلل دمحلا دعب
 ىف تدقتعا الو هيلع تمزع الو كلذ + د تعجر ام هللاو «لطاب لطاب لطاب نالف تافلؤم نم
 يف داقتعالاب ىلاعت هللا نيدأو كل , - قاب هتلاقم ةحص دقتعم انأو لطابلا نم ًائيش هتافلؤم
 نوشخي ال نيذلا ةنسلأ ىلع ىلإ بس. امم ءىش ىف قدصي نأ ىغبتي الف هتيالوو همالك ةحص

 ًافيأ كلذ وحن بتكو ًالوأ اهبتك ىتنا هتزاجإ بقعو دوهعلا ةخسن رخآ ىف هظفل اذه «ىلاعت هللا
 لمتحيف كلذ تملع اذإ ؛ىلاعت هللا همحر يعفاشلا يلمرلا نيدلا باهش خيشلا ققحملا مامالا

 «هيخلأ نوع ىف دبعلا ناك ام دبعلا نوع ىف هللاو» :ِِلي هلوقب المع

 قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع اذإ

 ُهَنَدَلَع اَمَو# :ىلاعت هلوق ىف «تاحوتفلا» نم ىناثلا بابلا ىف هللا همحر خيشلا (لاق)
 ام يأ ةيروتلاو «زمرلاو ءزغللاو «لامجإلا لحم رعشلا نإ [15 :سي] © ْدُدَل ىتَبلي امو ٌرعّملأ

 باطخلا هل انلمجأ الو رخآ ًائيش ديرن نحنو ءيشب هانبطاخ الو انزغل الو ِةِلَك دمحمل انزمر
 اميف مهل ميلستلا موقلا عم بدألا لهأ تاجرد لقأ هيف لاقو .كلذ يف لاطأو همهفي مل ثيحب
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 لهأ نع هتدهاش دق رمأ هنإف انأ يبتك يف اوسد امك هبتك يف خيشلا ىلع اوسد ةدسحلا نأ
 هتافلؤم حدمو ءاملعلا نم خيشلا ىلع ىنثأ نم امأو .نيمآ مهلو انل رفغي هللاف يقح يف يرصع

 نع انغلبي مل لوقي ةغللا يف «سوماقلا» باتك بحاص يدابازوريفلا نيدلا دجم خيشلا ناك دقف

 هدقتعي ناكو أدبأ نيدلا يبحم خيشلا غلب ام ةقيقحلاو ةعيرشلا ملع يف غلب هنأ موقلا نم دحأ
 خيشلا يف داقتعالا ىلع نيبكنم سانلا لزي مل لوقيو هيلع ركنأ نم ىلع ركنيو داقتعالا ةياغ
 باصتنا نم دارأ ام هللا دارأ نأ ىلإ هتافو دعبو هتايح يف بهذلا لحب هتافلؤم ةباتك ىلعو

 ءاملعلا ىلإ اهلسرأو جرد يف لئاسم بتكف طايخلا نب نيدلا لامج همسا نميلا نم صخش
 لئاسمو ةغئاز دئاقع اهيف ركذو يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا دئاقع هذه لاقو مالسإلا دالبب

 كلذ دقتعي نم ىلع اوعنشو «لاؤسلا بسحب كلذ ىلع ءاملعلا بتكف نيملسملا عامجإل ةقراخ

 .لزعمب هلك كلذ نع خيشلاو «تيثث ريغ نم

 ىلع سوسدم باتك يف لئاسملا كلت طايخلا نبا دجوأ يردأ الف» :يدابازوريفلا لاق
 هققحتأو هلوقأ يذلاو :لاق .هدارم فالخ ىلع نيدلا يبحم خيشلا مالك نم وه اهمهف وأ خيشلا
 ةقيقح قيقحتلا مامإو ًاملعو ًالاح ةقيرطلا خيش ناك نيدلا ييحم خيشلا نأ هب ىلاعت هللا نيدأو

 تقرغ هدجم نم فرط يف ءرملا ركف لغلغت اذإ ءامساو ًالعف نيفراعلا مولع ييحمو ءًامسرو
 قرخت هتاوعد تناك «ءاونألا هنع ىصاقتي ال باحسو ءالدلا هردكت ال رحب هنأل هرطاوخ هيف

 ينظ بلاغو هتبتك امب قطانو هتفصو ام قوف ًانيقي وهو قافآلا المتف هتاكرب فرتغتو قابطلا عبسلا
 . هتفصنأ ام يننأ

 اناودع لهجلا نظي لوهجلا عد يدقتعم تلقاماذإيلعاصو

 اناهرسي نيدللةجحهماقأ نمو م يظعلاا هللاو هللاو هللاو

 اناصقن تدز يلعلاالإ تدز ام هبقانم نم ضعي تلق يذلا نإ

 نمو اهلثم نوعضاولا عضو ام يتلا رخاوزلا راحبلا يهف هنع هللا يضر هبتك امأو :لاق

 تالضعمو نيدلا ىف تالكشملا لحل ردصتو الإ اهتعلاطم ىلع دحأ بظاو ام اهصئاصخ

 خيشلا بتك نإ نيركدملا ضعب لوق امأو :لاق .ًادبأ هريغ بتك يف دجوي ال نأشلا اذهو هلئاسم

 حصي ال فالخلا هيف لاقو نامرحف نيماقملا نيذه ادع امو مهقدصب عطقلا اهالعأو نولوقي

 نويعلا يبأب ىنكي لماكلا اولاق انه نمو «هنيعب ءيش لك نورظني لكلا نأل انقيرط يف الو اندنع

 وهو ةيوجحملا راصبألا يأ ٠١ :ماعنألا) 4 ُرصْبَألا ُةُكِرْدُت اّل## :ىلاعت هلوق يف لاقو

 ةيلجت لمح نع مهفعضمو مهتقاط ردق ىلع مهل ىلجت ثيح هدابعب فيطل يأ ريبخلا فيطللا

 ضعي نأ ٍلَبَك نم ِناَنّمْلآِب ْلَجْدَي اَلَو :ىلاعت هلوق يف لاقو ةيهولألا هيطعت ام ىلع سدقألا
 ريغ نم ليربج لبق المجسم نآرقلا يطعأ يك هللا لوسر نأ ملعا ١١4[ :هط] # 2 تلي



 نكح هيلع سوسدملاو هنع هللا يضر نيدلا يبحم خيشلا لاوحأ نم ةذدبن نايب يف :لوألا لصفلا

 بتكلا ىف لوقت ام :هتروص ًالاؤس ةرم ىلإ اومّدق دقو :لاق .رفكف اهؤارقإ الو اهتءارق لخت ال

 اهتءارق لحي له «تاحوتفلا»و «صوصفلاك» «يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا ىلإ ةبوسنملا
 ةعومسملا بتكلا نم يه «معن تبجأف ؟ال مأ ةءورقملا ةعومسملا بتكلا نم يه لهو اهؤارقإو

 ىلع نيدلا يبحم خيشلا طخب هتزاجإ تيأرو .هريغو يلزربلا ظفاحلا هيلع اهأرق دقو «ةءورقملا
 ةعلاطمف نيثدحملاو ءاملعلا نم ةقبط دعب ةقبط ةباتكو ةينوق ةنيدمب «ةيكملا تاحوتفلا» يشاوح
 ناك دقلف «قحلا قيرط نع غئاز لهاج وهف كلذ ريغ لاق نمو ىلاعت هللا ىلإ ةبرق خيشلا بتك
 «هب ىلاعت هللا نيدنو دقتعن اميف ىربكلا ةيقيدصلاو ىمظعلا ةيالولا بحاص هنمز يف هللاو خيشلا
 ًاروزو ًاناتهب هضرع يف اوعقوو هدئاوف اومرحف ىلاعت هللا مهتقم نمم ةعامج هيلع ام فالح

 يف عقو هيلع ركنأ نمو هعرش ىلع هنمأتسا يذلا هيبن مالك فلاخي نأ ميركلا هبانج اشاحو

 :رومألا رطخأ

 ؛رقبلامهفت مل اذإ يلص اسمو اهنداعم نم يفاوقلا تحن ىلع

 .ىلاعت هللا همحر نيدلا دجم خيشلا مالك ىهتنا

 ءيش ىلع راكنإلاو مكايإ :لوقي ماشلاب مالسإلا خيش يموزخملا نيدلا جارس خيشلا ناكو
 نمو ةمولعم مهضغبم نايدأ كالهو ةمومسم ءايلوألا موحل نإف نيدلا ييحم خيشلا مالك نم

 ناكو .بلقلا تومب هللا هالتبا بسلاب مهيف هناسل قلطأ نمو «كلذ ىلع تامو رصنت مهضغبأ

 ملو «مومسم مهسب هبلق يف برض لجو زع هللا يلو نم ضغ نم :لوقي يشرقلا هللا دبع وبأ
 .ةمئاخلا ءوس نم هيلع فاخيو هتديفع دسفت ىتح تمي

 ىف ةعيقولا هتبحص هللا نع ضارعإلا بلقلا فلأ اذإ :لوقي ىبشخنلا بارت وبأ ناكو

 رهاظلا كلملل اهبتك خيشلا طخب ةزاجإ تيأر دقو :يدابازوريفلا نيدلا دجسم خيشلا لاق هئايلوأ

 نيعستو ةسمخ يف «ريبكلا هريسفت» اهنم ًافلؤم «فلؤم ةئامعبرأو ًافين دع ىتح اذكو اذك اهتلمج
 هترضحل هللا هافطصاف «[+6 :فيكلا] كاّمْلِع َنِدَل نم ُهَندَلََوأل ىلاعت هلوق ىلإ هيف لصو ًادلجم

 باتك اهنمو نيرسفملا نم نيققحملا ةقيرط ىلع رافسأ ةينامث يف «ريغصلا هريسفت# اهنمو

 ةمألا ىلع هيقلتف ليربج لبق كدنع يذلا نآرقلاب لجعت الو هل ليقف روسلاو تابآلا ليصفت
 ام ليصفتب يأ 1١4[ :هط] # امَلِع ٍفَدِر َبَّر لُكَر# :هليصفت مدعل كنع دحأ همهفي الف ًالمجم

 الك ناك دقَف مهضعب همهوت امك ًاماكحأ يندز ال ماكحألاو ديحوتلا يف يناعملا نم لمجأ

 ول هنأ يخأ اي ملعا اهنم يناثلا بابلا يف ًاضيأ لاقو كلذ ملعاف «مكتكرت ام ينوكرتا» :لوقي

 نم ىلوتت دراوم اهنكلو ةذم برقأ يف ترصحنال رظن وأ ركف نع ةجيتن بهولا مولع تناك
 لباق لحملاو رارمتسالا ىلع ضايف ماودلا ىلع ٌباهو ىلاعت قحلاو دبعلا رطاخ ىلع قحلا
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 بتك ةعلاطم زوجي ال لوقي نأ ملسمل لحي لهف ؛ةيسدقلا ثيداحألا نايب يف ةيسودرفلا ضايرلا»

 لامك خيشلا ًاضيأ هيلع ىنثأ نممو .دانعو بصعتو رفك الإ كاذ ام ًاقلطم نيدلا ييحم خبشلا
 ؛يومحلا نيدلا بطق خيشلا كلذكو ءماشلا ءاملع لجأ نم ناكو هللا همحر يناكلمزلا نيدلا

 ملعلا يف هتدجو :لاقف ؟نيدلا يرحم خيشلا تدجو فيك هدالب ىلإ ماشلا نم عجر امل هل ليقو

 :تايبأ ةلمج نم هظفلب خيشلا يندشنأ دقو :لاق هل لحاس ال ًارخاز ًارحب فراعملاو دهزلاو

 انهجوت نيأ سانلا يردي نيأ نمف انءارو تارخازلا راحبلاانكرت

 نأ دارأ نم :لاقو «رصم ءاملع خيرات» يف يدفصلا نيدلا حالص خيشلا هيلع ىنثأ نممو

 لئسو .هللا همحر يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا بتك يف رظنيلف ةيئدللا مولعلا لهأ مالك ىلإ رظني
 الإ هعنص ام هنإ «صوصفلا» هباتك يف نيدلا يبحم خيشلا لوق نع يبهذلا هللا دبع وبأ ظفاحلا

 ءًالصأ بذكي نيدلا يبحم خيشلا اذه لثم نأ نظأ ام : ظفاحلا لاقف «ةيوبتلا ةرضحلا نم نذإب

 ؛ةيميت نباو وه ةيفوصلا هتفئاط ىلعو خيشلا ىلع نيركنملا دشأ نم ناك يبهذلا ظفاحلا نأ عم

 ًالماك ناك نيدلا ييحم خيشلا نإ :لوقب ناكو يزاريشلا نيدلا بطق خيشلا ًاضيأ هيلع ىنثأ نممو

 يف حدقي ال امك هب نمؤي ملو همالك مهفي مل نم الإ هيف حدقي الو «ةيقيقحلاو ةيعرشلا مولعلا يف
 . مهب نمؤي مل نم ناسل ىلع «رحسلاو «نوئجلا ىلإ مهتبسن مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا لامك

 هيلع علطا ام ىلع علطا قيرطلا لهأ نم دحأب انعمس ام :لوقي يدنجخلا نيدلا ديؤم خيشلا ناكو

 نيدلا لامك خيشلاو «يدرورهسلا نيدلا باهش خيشلا لوقي ناك كلذكو «نيدلا ييحم خيشلا

 اوناك خايشألا ءالؤه نأ عم .تاماركلاو تالامكلا بحاص ققحملا لماكلا هنإ هيف لاقو «يشاكلا

 نيدلا رخف خيشلا ًاضيأ هيلع ىنثأ نممو .ةعيرشلا رهاظ فئاخي نم ىلع ًاراكنإ سانلا دشأ نم
 خخيشلا نع يوونلا نيدلا يبحم مامإلا لئسو .اميظع يلو نيدلا ييحم خيشلا ناك : لاقو «يزارلا
 مرحي هنأ اثدتع يذلا نكلو [154 :ةرقبلا] 4ْتَلَح ده ُدَمَأ َكْنَيظ» :لاق يبرعلا نب نيدلا ييحم
 مهلاوقأ لوؤي نأ هيلع بجيو «لجو زع هللا ءايلوأ نم دحأب نظلا ءيسي نأ لقاع لك ىلع
 حرشا يف لاق .«قيفوتلا ليلق الإ كلذ نع رجعي الو «مهتجردب قحلي مل ماد ام مهلاعفأو

 الإ كاذ ام ًادحاو ًاليوأت هنع لبقن الو ًاهجو نيعبس ىلإ مهمالك لوؤيلف لوأ اذإ مث» :«بذهملا
 لقن امك ىمظعلا هتيالوب حرصو «يعفايل“دعسأ نبا مامإلا ًاضيأ هيلع ىنثأ نممو .ىهتنا «تنعت

 بلقلا امص اذإو اهتدصو هبلق ةآرم ءالج بسحب ملعلا لبقي امإو لهجلا لبقي امإف ماودلا ىلع

 كلذ عاستالا ةلواطتم ةنمزأ يف هتباتك ىلع ردقي ال ام ةدحاولا ةظحللا يف ملعلا نم لصح

 لاق كلذدلو ةياهن هل روصتي ال ام يضقني فيكف سوسحملا كلفلا اذه قيضو لوقعملا كلفلا

 :سماخلا بابلا يف لاقو «كلذ يف لاطأو 1١4[ :هم] © اّمْلِع ٍنَدِر بر لُكَرل :ِِلَك ٍدمحمل هللا
 مدآ اهلمح يتلا ءامسألا كلت يناعمل لماح كي دمحمو ءامسألل لماح مالسلا هيلع مدآ نأ ملعا

 ىنثأ نمم متأو نكمأ وهف هسفن ىلع ىنثأ نم لاقو .ملكلا عماوج تيتوأ ثيدحيب دارملا يهو



 1 هيلع سوسدملاو هنع هللا يضر نيدلا يبحم خيشلا لاوحأ نم ةذبن نايب يف :لوألا لصنلا

 ييحم خيشلا بتك ةياور زيجي يعفايلا ناكو ««ضورللا هحرش يف ايركز مالسإلا خيش نع كلذ

 ليج ىلع تخفن ةسومان مكح قيرطلا لهأ ىلع ةلهجلا ءالؤه راكنإ مكح نإ لوقيو «نيدلا
 دح غلبي مل ناك نإو هللا داع امنأكف هللا ءايلوأ ىداع نمو لاق اهتخفنب هناكم نم هتلازإ ديرت

 يبرغملا دمحم انخياشم نم ًاضيأ هيلع ىنثأ نممو .ىهتنا رانلا يف دولخلل بجوملا ريفكتلا

 لاقو «نيدبرملا يبرم دينجلا نأ امك نيفراعلا يبرم هنأب همجرتو يطويسلا لالجلا خيش يلذاشلا

 جهانلا دوهشملا ءاهو دوهشلا نيعو دوجولا فلأو دادمإلاو تالزنتلا حور نيدلا يبحم خيشلا نإ

 جارس خيشلا فنص دقو :تلق .ىهتنا هركذ دوجولا يف ىلعأو هرس هللا سدق يبرعلا يبنلا جاهنم

 راكنإلا انلاثمأ نم دحأل غوسي فيك لاقو نيدلا يبحم خيشلا نع درلا يف ًاباتك يموزخملا نيدلا
 ملاع فلأ نم وحن اهيف ام ىلع فقو دقو اهريغو «تاحوتفلا» يف همالك نم همهفي مل ام ىلع

 مهنم مهريغو ةيعفاشلا مالعألا نم ةعامج ؛صوصفلا# هباتك حرش دقو لاق .لوبقلاب اهوقلتو

 دالبلا بلاغ يف ًاحرشو أنتم تئرقو راصمألا يف هبتك تعاشو ةعامج نب نيدلا ردب خيشلا
 يف ًاثيدحو ًاميدق سانلا ىلاغتو دانسإلاب هريغو يومألا عماجلا يف ةرهاظلا ةءارقلاب اهانيورو

 'ناكو .قالخألا نساحمو ملعلاو دهزلا نم هيلع ناك امل اهفلؤمبو اهب اوكربتو اهخسنو اهئارش
 هملع رحب يف مهسفنأ نودعيو هنع نوذخأيو هنودقتعي مهلك ةكمو ماشلا ء ءاملع نم ه هرصع ةمكأ

 ركذ نأ دعب هللا همحر يدابازوريفلا لاق .دناعم وأ لهاج الإ خيشلا ىلع ركني لهو «ءيش الك

 مولعلا هذه جرخأ دقو «ماشلا هنكسم ناك نيدلا يبحم خيشلا نإ مث :نيدلا ييحم خيشلا بقاتم

 نيدلا سمش خيشلا ةاضقلا يضاق ناك دقو :لاق .اهئاملع نم دحأ هيلع ركني ملو ماشلاب

 خيشلا نم ةرظن هيلع تبهف يكلاملا ةاضقلا يضاق امأو ديبعلا ةمدخ همدخي يعفاشلا يجنوخلا

 :لاق مث خيشلا بقانم ركذ يف يدابآزوريفلا لاطأو خيشلا ةقيرط عبتو ءاضقلا كرتو هتنبا هجوزف

 امأو نيققحملا برش يف مهل ظح ال نيذلا حقلا ءاهقفلا ضعب الإ خيشلا ىلع ركتأ امف ةلمجلابو
 ديرف ةرهاظلا مولعلا يف هنأو ديحوتلاو قيقحتلا لهأ مامإ هنأب اورقأ دقف ةيفوصلاو ءاملعلا روهمج

 الإ خيشلا ىلع مهضعب نم راكنإ عقو ام :لوقي مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ناكو .ديحو

 مالك نم اومهفي نأ ًافوخ ءارقفلا لاوحأ نم مات بيصن مهل سيل نيذلا ءاهقفلا ءافعضب ًاقفر

 ةفلاخم نم اوتمأو مهحلطصم اوفرعل ءارقفلا اوبحص مهنأ ولو اولضيف عرشلا قفاوي ال ًأرمأ خيشلا

 هيلع ىيحي قح يف هللا لوق يف ىسيعو ىيحيك لجو زع هللا ره ينثملا نوكي نأ الإ هيلع
 ملعف [0 :ميرم] © ّنلَع ْمُلَسلَاَو#» : مالسلا هيلع ىسيع لوقو [1 :ميرم] # ِهْيَلَع منَلَسَو# : مالسلا

 ًالصحم ىمسملا نوكي ءامسألا لصح نم لك سيلو همكح تحت ءامسألاف تاذلا لصح نم نأ
 مسالا انيعار املو مسالا نحن ائلصحو تاذلا اولصح مهنأل انيلع ةباحصلا تلضف كلذلو هدنع

 فيعضت انل ناكف مهل نكت مل يتلا ةبيغلا ةرضحلف ًاضيأو .رجألا انل فعوض تاذلا مهتاعارم

 رجأ ًاضيأ انم لماعللو قاوشألاب انيلإ يي وهو باحصألا مهو ناوخإلا نحتف فيعضت ىلع
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 اهئاملع عيمجو ماشلاب نيدلا يبحم خيشلا ناك دقو :يموزخملا مالسإلا خيش لاق .ةعيرشلا
 مهرهظأ نيب ماقأ دقو راكنإ ريغ نم نيققحملا ذاتسأ هنأو رادقملا ةلالجب هل نوفرتعيو هيلإ ددرتت
 دق :يدابازوريفلا لاقو .ىهتنا مهنيب اهنولوادتيو خيشلا تافلؤم نوبتكي ةئس نيثالث نم ًاوحن

 كاذ ذإ دلبلا ناك ىلاعت هللا اهفرش ةكمب رواج املو هل لحاس ال ارحب نيدلا ييحم خيشلا ناك

 مهلك اوناكو هيف اوملكت ملع لك يف مهنيب هيلإ راشملا وه خيشلا ناكو نيثدحملا ءاملعلا عمجيم

 هتافنصمو :لاق هفيناصت هيلع نوؤرقيو هيدي نيب روضحلاب نوكربتيو هسلجم ىلإ نوعراستي
 ثيدحلا عامسب ةكمب هلاغتشا رثكأ ناكو هانلق ام ىلع دهاش قدصأ نآلا ىلإ ةكم نئازخب

 هذيملت هنع هلأس لاؤسل ًاياوج بلق رهظ نع اهبتك ىتلا «ةيكملا تاحوتفلا» اهيف فتصو هعامسإو

 اهدجوف اهلزنأ مث ةنس هيف تماقأف ةمظعملا ةبعكلا حطس يف اهعضو اهنم غرف املو يشبحلا ردب
 سانلل نذأ امو اهحايرو ةكم راطمأ ةرثك عم حايرلا اهب تبعل الو ةقرو اهنم لتبي مل اهعضو امك
 نب نيدلا زع خيشلا نع نيركنملا ضعب هعاشأ ام امأو :لاق .كلذ دعب الإ اهتءارقو اهتباتك يف
 نيدلا يبحم خيشلا بتك قارحإب ارمأ امهنأ ينيقلبلا نيدلا جارس خيشلا انخيش نعو مالسلا دبع

 دعب اهخسن دححأ ناك الو ةخسن ماشلاو رصمب نآلا اهنم قبي مل تقرحأ اهنأ ولو ءهروزو بذكف

 يتلا ماظعلا رومألا نم هنأل فخي مل عقو كلذ نأ ولو كلذ نم امهاشاحو نيخيشلا نيذه مالك

 يموزخملا نيدلا جارس خيشلا لاقو خيراوتلا باحصأ اهل ضرعتلو قافآلا يف نابكرلا اهب ريست
 ىلع ناركني يكبسلا نيدلا يقت خيشلا كلذكو ينيقلبلا نيدلا جارس مالسالا خيش انخيش ناك
 امهطيرفت ىلع امدنو هدارم ليوأتو همالك اققخت نيح كلذ نع اعجر مث امهرمأ ةيادب يف خيشلا

 هب همجرت ام ةلمج نمف .ةياهنلا دنع امهيلع لكشأ اميف لاحلا هل املسو ةيادبلا يف هقح يف
 ىمر هنامز يف لضفلا نإو ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ نيدلا ييححم خيشلا ناك : يكبسلا مامالا

 نيح هيف ينيقلبلا نيدلا جارس خيشلا هلاق ام ةلمج نمو .هايإ الإ فرعأ ال لاقو هيلإ هديلاقمب

 يف ضاخ امل هللا همحر هنإف نيدلا ييحم خيشلا مالك نم ءيش ىلع راكنإلاو مكايإ :هنع لئس

 تالزنتلا»و «تاحوتفلا»و «صوصفلا» يف هرمع رخاوأ يف ربع قئاقحلا قيقحتو ةفرعملا راحب
 نم ءاج هنإ مث تاراشإلا لهأ نم هتجرد يف وه نم ىلع ىفخي ال امب اهريغ يفو «ةلصوملا

 ةفرعم مهدنع نكي ملو تارابعلا كلتب هورفك لب كلذ يف هوطلغف هقيرط نع يمع موق هدعب

 : سداسلا بابلا يف لاقو .مهفاف مهنايعأ نم ال مهلاثمآ نم نكل مهلامعب لمعي نمم نيسمخ
 سيل اندنع رمألاو مهرصب دنع اوفقوف لقعي ال هنأ دامجلا نع نولوقي مهلك لب ءالقعلا رثكأ

 كلذ يف ةايحلا هيف هللا قلخ نولوقي ًالثم هملك ًارجح نأ يلو وأ يبن نع مهءاج اذإف كلذك

 عمسي ءيش لك نأ درو دق ملاعلا عيمج يف راس ةايحلا رس لب كلذك سيل اندنع رمألاو تقولا

 طابتتسا نع ال فشك نع كلذ ملع نم الإ دهشي الو هل دهشي سبايو بطر نم نذؤملا توص

 ملاعلا نم دوجوم سنج- رخآ ناسنإلا نأ ملعا : عباسلا بابلا يف لاقو كلذ يف لاطأو رظن نع
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 هتحت هنع هللا يضر خيشلا مالك نأ كلذو هحاضيإ ىلإ مهب كلسي نم اولأس الو هحالطصاب

 دنعو ةمولعم هلاثمأ ملعو هملع يف يه تافاضم فذحو طباوضو تاراشإو طباورو زومر

 اهجئاتن اوقرعو اهتاقيبطتو اهلئالدب هتاملك ىلإ اورظن مهنأ ولو ةلوهجم لاهجلا نم مهريغ
 نم ىرتفاو هللاو بذك دقلو :لاق .هداقتعا مهداقتعا نيابي ملو ةدارملا تارمشلا اولانل اهتامدقمو
 يف رظنلا نم رثكأو اهريغو دئاقعلا يف همالك عبتتأ لزأ ملو داحتالاو لولحلاب لوقلا ىلإ هبسن

 نيدقتعملا ريفغلا مجلا تقفاوو قحلا نم هيلع وه ام ةفرعمب تققحت ىتح هطبارو همالك رارسأ
 هتاماركل نيدحاجلا هماقم نع نيلفاغلا ناويد يف بتكأ مل ذإ لجو زع هللا تدمحو قلخلا نم هل
 هللا همحر يموزخملا مالسإلا خيش هذيملت لاق .يتيقلبلا نيدلا جارس خيشلا مالك ىهتنا «هلاوحأو

 ةثامئامثو عبرأ ماع يف كلذو ينيقلبلا نيدلا جارس انخيش يفوت ماع ةرهاقلا تدرو املو : ىلاعت

 لولحلاب لوقي هنأ نم نيدلا ييحم خيشلا قح يف ماشلا لهأ ضعب نم تعمس ام هل تركذ

 راحب يف حبس نممو ةمئألا مظعأ نم وه امنإ كلذ نم هاشاحو هللا ذاعم :خيشلا لاقف داحتالاو

 :يموزخملا لاق .هدنع قدص مدقو موقلا دنعو هللا دنع ةميظعلا ديلا هلو ةنسلاو باتكلا مولع

 ةنسلا لهأ سوؤر نم هنأ تملعو ةعاسلا كلت نم خيشلا يف يداقتعا رثكو يسفن كلذب ىوقنف

 «جاهنملل» هحرش يف ملكت يكبسلا نيدلا يقت مييشلا نأ انغلب دقلو :يموزخملا لاق . ةعامجلاو

 ضعي يف اهدجو نمف اهيلع برضو كلذ دعب رفغتسا مث ةملكي نيدلا يبحم خيشلا قمح يف
 درلا يف ًاباتك فنص دق يكبسلا نأ عم لاق فلؤملا ةخسن يف وه امك اهيلع برضيلف خسنلا
 يف ًائيش طق فنصي ملو ةيميت نبا ىلع درلا يف ةيملعلا ةبوجألا بتكو ةضفارلاو ةمسجملا ىلع
 لب هريغو يومألا عماجلا يف هبتك ةءارقو ماشلاب همالك ةرهش عم نيدلا ييحم خيشلا ىلع درلا

 نيدلا جات خيشلا لوقي ناك كلذكو مهبتارم ولعل يبهذم ةيفوصلا ىلع درلا سيل لوقي ناك
 خيشلا نع لقن نمف :لاق مث .نيدلا ييحم خيشلا ىلع ءانثلا يف يموزخملا لاطأو .حاكرفلا
 ييحم خيشلا ىلع امهراكنإ ىلع ايقب امهنأ ينيقلبلا نيدلا جارس خيشلا نع وأ يكبسلا نيدلا يفت

 ردب خيشلا نأ ينيقلبلا جارسلا انخيش غلب املو :لاق .ىهتنا ءىطخم وهف اتام نأ ىلإ نيدلا

 هل لسرأ «صوصفلا» باتك نم نيعضوم يف خيشلا ىلع در ماشلاب مالسإلا خيش يكبسلا نيدلا

 دب الو تنك نإو هللا ءايلوأ ىلع راكتإلا نم رذحلا مث رذحلا ةاضقلا يضاق اي :هتلمج نم ًاباتك

 تاتابتلاو تادامجلا نم تادلوملا قلخ ىلاعت هللا لمكأو :لاق تادلوملا نم فنص رخآو ريبكلا

 ايندلا ىلاعت هللا قلخ مث ةنس فلأ نيعبسو ىدحإب يعيبطلا ملاعلا قلخ ءاهتنا دعب تاناويحلاو

 ةنجلا ينعأ ةرخآلا قلخ- مث ةنس فلأ نيسمخو عبرأب يعيبطلا ملاعلا قلخ ةدم نم ىهتنا نأ دعب

 ةدملا هذه ايندلا قلخ نع اهقلخ رخأتل ةرخآ تيمس ا!ذهلو ةنس فالا ةعستب ايندلا دعي رانلاو

 هيلإ يهتني ًادمأ رانلاو ةنجلل ىلاعت هللا لعجي ملو اهلبق تقلخ اهنأل ىلوألا ايندلا تيمسو

 فلأ ةرشع عبس ايندلا رمع نم ىضم نأ دعب مدآ ةنيط ىلاعت هللا قلخو لاق ماودلا امهلف امهؤاقب



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ني

 ءىطخي نمع هللا همحر ريثك نب دامعلا لثسو .عدق الإو خيشلا ىلع در نم مالك درف ًادار

 اوعقوف هيلع موق ركنأ دقو ءىطخملا وه هتطخي نم نوكي نأ ىشخأ :لاقف نيدلا يبحم خيشلا
 مكل ام :لاقف نيدلا ييحم خيشلا نع ةعامج نب نيدلا ردب خيشلا لثس كلذكو .كلاهملا يف
 مهضعب هلقن ام امأو :يموزخملا مالسإلا خيش لاق .ىهتنا هتلالج ىلع سانلا عمجأ دق لجرلو

 نع انيور دقف روزو بذكف قيدنز يبرع نبا لوقي ناك هنأ مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا نع
 زع خيشلا مداخ نع هخياشم نم ةعامج نع ؛دئاوفلا» بحاص يسنالقلا نيدلا حالص خيشلا
 ةظفل ءىراقلا ركذف ةدرلا باب يف نيدلا زع خيشلا سرد يف انك :لاق مالسلا دبع نب نيدلا

 اهلصأ «ةبرعم ةيسراف :ءاملعلا ضعب لاقف ؟ةيمجع وأ ةيبرع ةظفللا هذه :مهضعب لاقف قيدنزلا

 صخش لاقف ؟نم لثم ةبلطلا نم صخش لاقف ناميإلا رهظيو رفكلا رمضي يذلا وهو ند نز
 نيدلا زع خيشلا ىطني ملو يبرعلا نب نيدلا يبحم لثم مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا بناجب
 ىرأ ال لاقف ؟وه نم بطفقلا نع هتلأس ًامئاص ناكو هءاشع هل تمدق املف :مداخلا لاق «ءيشب
 :لاقف ًاريحتم ًايلم تقرطأف مسبتم وهو يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا الإ اذه اننامز يف بطقلا
 هانيور يذلا وه اذهف يموزخملا لاق .توكسلا ريغ هيف ىنعسو ام ءاهقفلا سلجم كلذ كلام
 ىمسملا هباتك يف يموزخملا خيشلا هلك كلذ ركذ .ىهتنا حيحصلا دنسلاب نيدلا زع خيشلا نع
 يطويسلا لالجلا انخيش فنص دقو تلق .نيدلا يبحم خيشلا مالك رارسأ نع «ءاطغلا فشكيلل

 هامس رخآ ًاباتكو «يبرعلا نبا ةئربت يف يبغلا هيبنت» هامس نيدلا يبحم خبشلا نع درلا يف ًاباتك
 رصمب يعاقبلا نيدلا ناهرب خيشلا ةئتق تعقو امل «ضرافلا نبا ةرصن يف ضراعملا عمقا

 .امهعجارف

 اولتبا ةعامج ركذو .نيدلا يبحم خيشلا ىلإ تقيضأ تاملك ليوأت يف : يناثلا لصفلا

 الإ موقلا ىلع راكنإلا زوجي ال هنأ هللا كمحر ملعا .مهب ةرسأ خيشلل نوكيل مهيلع راكنإلاب

 .هب اتيمر ةعيرشلل ًافلاخم مهمالك كلذ دعب انيأر اذإ مث ءمهظافلأ يف مهحلطصم ةفرعم دعب

 نأ دحأل زوجي ال .ةغللا يف «سوماقلا» باتك بحاص يدابازوريفلا نيدلا دجم خيشلا لاقو

 مهنم دحأ نع انغلبي ملو :لاق ءفشكلاو مهفلا يف مهبتارم ولعل يأرلا ءىدابب موقلا ىلع ركني

 يف لاقو .كلذ يف لاطأو ةنس فالآ ةينامث ماودلا يف اهل ةياهن ال يتلا ةرخآلا رمع نمو ةنس

 نجلا نم يمس نم لوأ :لاقو .ةنس فلأ نيتسب مدآ لبق ضرألا يف ناجلا ناك : عساتلا بالا
 وه امنإ مهوت امك نجلل بأب وه سيلو هدعبأو هللا هسلبأف ثراحلا وه ىصع نم لوأو ًاناطيش

 بابلا يف لاقو ءرشبلا نم ءايقشألا لوأ ليباق نأ امك نجلا نم ءايقشألا لوأ وهو مهنم دحاو

 دسألا يف رئاطلا رسنلاو تينب اهنأو مارهألا ىلع لوألا ملقلاب ًابوتكم دجو هنأ انغلب رشع يداحلا

 اهترامع خيرات فرعت امهنيب ام بسحاف نيدلا يبحم خيشلا مايأ ىلع ينعي يدجلا يف نآلا وهو
 ١ .ىهتنا



 5 هنع هللا يضر نيدلا يبحم خيشلا ىلإ تفيضأ تاملك ليوأت يف :يناثلا لصفلا

 ةورف نم امهريغ الو ةالصلا نع الو ءوضولا نع ًادحأ ىهن الو نيدلا مدهي ءيشب رمأ هنأ
 يف موقلا غلبي دق :لوقي ناكو «ماهفألا نع قدي مالكب نوملكتي امنإ ؛هتابحتسمو مالسالا

 يف اهب حرصي مل يتلا ةلوهجملا مولعلاو ةلوهجملا تاماقملا ىلإ مولعلا تاجردو تاماقملا
 قيقد قيرطب ةنسلاو باتكلا ىلإ كلذ نودري دق نيلماعلا ءاملعلا رباكأ نكلو ةنس الو باتك

 لب مهفي ال مالك عمس اذإ صبرتي دحأ لك ام نكلو نيحلاصلاب مهنظ نسحو مهطابنتسا نسحل
 يف جيرس نب سابعلا يبأب كيهانو :لاق .الوجع ناسنالا قلخو هبحاص ىلع راكتإلا ىلإ ردابي
 نع عاشي امم ًائيش هنم عمسيل دينجلا مساقلا يبأ سلجم رضح مث ةرم ركنت مهفلاو ملعلا
 تسيل مالكلا ةلوص نأ الإ ًائيش همالك نم مهفأ مل لاق تدجو ام هل اولاق فرّضنا املف ةيفوصلا
 ىلاعت هللا ىطعأ امك :لوقي يدابازوريفلا نيدلا دجم مالسإلا خيش ناكو .ىهتنا لطبم ةلوصب

 همهف نع زجعي ام تارابعلا نم مهيطعي نأ عدب الف تازجعملا عرف يه يتلا ءايلوألل تاماركلا

 ىلع راكنإلا ءاملعلا نم دحأل زوجعي ال :لوقي يموزخملا مالسإلا خيش ناكو .ءاملعلا لوحف
 ةعايشإلا امأو ءةنسلاو باتكلل ةفلاخم مهلاوقأو مهلاعفأ ىريو مهقيرط..كلسي نأ الإ ةيفوصلا

 ىلع قحي ام لقأف ةلمجلابو :لاق مث كلذ يف لاطأو مهبس الو مهيلع راكنإلا زوجي الف مهنع

 ام لقأف ةلمجلابو :لاق مث كلذ يف لاطأو مهبس الو مهيلع راكنإلاب مهلا هل غوسي ىتح ركنملا
 هل غوسي كلذ دعب مث أرمأ نيعبس فرعي نأ راكنإلاب مهلا هل غوسي ىتح ركنملا ىلع قحي

 ىلع ءايلوألا تاماركو مهتاقبط فالتخا ىلع لسرلا تازجعم ةفرعم يف هصوغ اهنم راكنإلا

 ىتثتسا ام الإ مهتازجعم عيمج يف ءايبنألا نوثري ءايلوألا نأ دقتعيو اهب نمؤيو مهتاقبط فالتخا

 اهتازاجم يف برعلا تاغل ةفرعم يف رحبتيو هطئارشو ليوأتلاو ريسفتلا بتك ىلع هعالطا اهنمو

 تايآ ىنعم يف فلخلاو فلسلا تاماقم ىلع عالطالا ةرثك اهنمو «ةياغلا غلبي ىتح اهتاراعتساو

 ملع يف هرحبت اهنمو رخآلا نم حجرأ هليلد نمو لوأ نمو رهاظلاب ذخأ نمو اهرابخأو تافصلا
 هنع اوربع اميف موقلا حالطصا ةفرعم اهمهأ وهو اهنمو «مالكلا ةمئأ عزانم ةفرعمو نييلوصألا
 تافصلاو ءامسألا تارضح ةفرعمو تاذلا تاذو تاذلا وه امو يروصلاو ىتاذلا ىلجتلا نم

 لزألاو نوطبلاو روهظلا ةفرعمو ةيدحاولاو ةينادحولاو ةيدحألا نيبو تارضحلا نيب قرفلاو
 وه نمو ةبحملاو ركسلاو ةيوهلاو ةيهاملا ملعو نوؤشلاو ةداهشلاو نوكلاو بيغلا ملاعو دبألاو

 لاق ءةنس فلأ نيثالث يضم دعب الإ هريغ ىلإ جرب نم لقتني ال رئاطلا رسنلا نأ مولعمو

 دعب الإ كلذ ىتأتي الو جاربأ ةرشع وحن عطق دقف ولدلا يف مويلا وهو يليجلا ميركلا دبع خيشلا

 . ىهتنا ةنس فلأ ةئامثلث

 خيراتلا» يف انل ركذ دقلو خيشلا لوق ةئامثالثو نيعستلا بابلا يف يتأيسو :(تلق)

 لمعاف يدجلا يف اندنع مويلا وهو دسألا يف رسنلاو تينب رصم مارهأ خيرات نأ ؟مدقتملا

 سانلا نم اهيناب نأ ىلع اهرمأ ردي ملو اهينابردي ملف مارهألا خيرات ملع نم برقت كلذ باسح



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ضي

 مهدارم فرعي مل نمف كلذ ريغو ذخاَوِي ىتح بذاكلا وه نمو حماسي ىتح ركسلا يف قداصلا

 رجح نبا ظفاحلا حرش دقو .ىهتنا مهدارم نم سيل امب مهيلع ركني وأ مهمالك لحي فيك
 اهيلع هل بتكيل نيدم خيشلا يديس ىلإ اهمدقو هنع هللا يضر ضرافلا نبا ةيثاث نم تايبأ ضعب

 :مهضعب لاق ام نسحأ ام اهرهاظ ىلع هل بتكف ةزاجإ

 برّعمو رشم نيسب كناتش ًاأايرغم ترسو ةقرشم تراس

 يديس بحصو قيرطلا لهأل نعذأ مث ًالفاغ هنع ناك رمأل هبنتف ظفاحلا ىلإ اهلسرأ مث
 قيرطلا لهأ نأ ىلع كلدي امم :لوقي مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ناكو تام نأ ىلإ نيدم
 عقي الو قراوخلاو تاماركلا نم مهيديأ ىلع عقي ام مهريغ نود ةعيرشلا دعاوق ىلع اودعت ام

 خيشلا ناكو .ىهتنا مهقيرط كلس نإ الإ غلب ام ملعلا يف غلب ولو دحأ دي ىلع كلذ نم ءيش
 لهأ ىلع ضارتعالا رظنلاو ركفلا لهأ نم دحأل يغبني ال :لوقي يداباآزوريفلا نيدلا دجم

 لهأ رباكأ نم نيدلا ييحم خيشلا ناكو رظنلا لهأ مولع عرف ءالؤه مولع نإف حنملاو اياطعلا

 ىلإ ةعطاسلا راونألاب هتاحبس تآلالتف يقابلا ههجو لامج نع قحلا مهل فشك نيذلا اياطعلا

 فعضو همهف مدعل وأ هتامرحو هلهجل وه امنإف هريفكت وأ هلثم ةنطختل ضرعت نمو يقالتلا موي
 باتك نم نماثلا بابلا يف يلازغلا مامالا لقن دقو .ىهتنا هناسل تاوفهب هتالابم مدعو هئاميإ
 موقلا ملع نم بيصن هل نكي مل نم :لوقي ناك هنأ نيفراعلا ضعب نع ةءايحإلا» نم ملعلا
 يف لغلغتي مل نم نأ امك هلهأل ميلستلاو قيدصتلا هنم بيصن ىندأو ةمتاخلا ءوس هيلع فاخي

 ىلع نوبصعتملا هركنأ امم قيقوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع اذإ ريبزلا هيلع فاخي ةعيرشلا ملع
 كلذو هللا الإ هلإ ل لوق داسفب لوقي نيدلا ييحم خيشلا نإ :مهلوق ةعاشإلا بسحب خيشلا
 تايثإ ليق هتيهولأ ىف تباث ىلاعت قحلا نأ دارملا نأ هتع كلذ ةحص ريدقتب باوجلاو .رفك

 امنإو يفني ىتح قلخلا نم هتيهولأ تبثت نم مت ام ذإ كتابثإ ىلإ جاتحي ال ًاتباث ناك نمو تبثملا
 لوق داسفب حرصي نأ خيشلا ىشاحو كلذ ىلع هللا هرجؤيل ةوالتلا ليبس ىلع كلذب نمؤملا دبعت
 نأ ركنملا ىوعد كلذ نمو .مهقاف ميظعلا نآرقلا نم اهنأل لقاع هلوقي ال اذه هللا الإ هلإ ال
 ال هنأ هنع هتحص ريدقتب كلذ ىنعم نأ باوجلاف .هللا الإ دوجوم ال ًارارم هبتك يف لوقي خيشلا
 الخس ام ءيش لك الآ . ثيدح هيلإ راشأ امك هريغب مئاق هاوس امو ىلاعت وه الإ هسفنب مئاق دوجوم

 بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو ايندلا رمعب يخأ اي تنأ فيكف مارهألا رمع اذه ناك اذإف عطقلاب

 هللا لالج يف نميهملا ةكئالملا ىوس دحأ ةكئالملا نم شرعلا قلخ مدقتي مث :رشع ثلاثلا
 ةكئالم وأ ملقلاو ءامعلا يف رهظ رهظم لوأ نوميهملا ةكئالملاف ىلعألا ملقلا مهدعبو ىلاعت

 رشع عبارلا بابلا يف لاقو بيترتلا ىلع لوألا تاقولخملا ركذ يف لاطو ريطستلاو نيودتلا
 ةسمخ ِهَيِلَي دمحم نامز ىلإ مالسلا هيلع مدآ دهع نم ةقباسلا ممألا يف نيلمكملا باطقألا ةلمج

 مهو ةبطرق ةنيدمب انأو هتيخزرب ةرضح يف سدقأ دهشم يف ىلاعت قحملا مهيندهشأ ًابطق نورشعو
 ةايحلا رصئعو روجنملاو بقاعلاو قحاملاو ءافشلاو عفترملاو ءاكبلاو مولكلا يوادمو قرفملا



 اخرا هنع هللا يضر نيدلا يبحم خيشلا ىلإ تفيضأ تاملك ليوأت يف :يناثلا لصفلا

 لاح يفو مدعي قوبسم دوجو وه ذإ برقأ مدعلا ىلإ وهف كلذك هتقيقح ناك نمو .لطاب هللا
 دوجوم ال :لاق خيشلا نأ حص نإف «نيفرطلا دحأل صلخت ال مدعو ٍدوجو نيب ددرتم هدوجو

 وبأ لاق امك هبلقب ىلاعت قحلا هدوهش نيح تانئاكلا هدنع تشالت امدنع كلذ لاق امنإف هللا الإ
 هللا همحر خيشلا نأ ركنملا ىوعد كلذ نمو . ىهتنا قلخلا ري مل قبسلا دهش نم دينجلا مساقلا

 ريدقتب هدبعأو يندبعيو هدمحأو يندمحيف همظن ضعب يف هلوق يف ًأدحاو قلخلاو ىحلا لعج

 نورد ىلاعت هلوق يف امك هتعطأ اذإ ينركشي هنأ يندمحي ىنعم نأ باوجلاو .هنع كلذ ةحص
 ىلاعت لاق امك يئاعد هتياجإب ينعيطي يأ هدبعأو يندبعيف هلوق يف امأو [167 :ةرق لا © رك

 هللا دبعي امك ناطيشلا دبعي دحأ سيلف الإو هوعيطت ال يأ [44 : سيا ©« ّنطَيَقل اودُيعت لد

 مالك دعب «ةيكملا تاحوتفلا» نم ةئامسمخلو نيسمخلاو عباسلا بابلا يف خيشلا ركذ دقو . مهفاذ

 قحلا نيع ناك ول ذإ ىلاعت قحلا نيع وه ام ملاعلا نأ ىلع ًاحيرص كلدي اذهو هصن ام ليوط

 ناميإ لوبقب لوقي خيشلا نأ ركنملا ىوعد نمو .ىهتنا ًاعيدب ىلاعت قحلا نوك حص ام ىلاعت
 نم نيتسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا حرص دقف خيشلا ىلع ءارتفاو بذك كلذو نوعرف

 نم «تاحوتفلا»و نيدبآلا دبأ اهنم نوجرخي ال نيذلا رانلا لهأ نم نوعرف نأب «تاحوتفلا»
 : هللا همحر يدلاخلا مالسإلا خيش لاق .نينس ثالث وحنب هتوم لبق اهنم غرف هنإف هتافلؤم رخاوأ

 ىلإ فلسلا نم ريثك عمج بهذ لب هب درفني مل هنع كلذ رودص ريدقتي نيدلا يبحم خيشلاو
 ناكو 5١[ :سنري] © تييلشملا َّنِم ْاَنأَ, ليوكنإ اوني يي َتَنَماَع» لاق هنأ هنع هللا ىكح امل هناميإ لربق

 لالدتسالا ثيح نم ىوقألا وه هناميإ لوبق :ينالقابلا ركب وبأ لاقو ءايندلاب هدهع رخآ كلذ

 هنأ هرقك ىلع فلخلاو فلسلا روهمج ليلدو ىهتنا هرفك ىلع تام هنأ ع

 هللا همحر خيشلا نأ ركتملا ىوعد كلذ نمو .ملعأ هللاو لبقي ال س ايلا لهأ ناميإو سأيلا دنع نمآ

 انالومل هيف قفاوم وهف خيشلا نع كلذ حص نإف دجسملا يف بنجلل ثكملا ةحايإ زاوجب لرقي
 نيعباتلا نم ةعامجو ينزملا مامالا بهذم وهو لبنح نب دمحأ مامإلاو سابع نب هللا ديع

 نمو .دودرم ةمئألا لاوقأو ةعيرشلا كلذ يف فلاخ نيدلا يبحم خيشلا نإ ركنملا لوقف ءاهقفلاو
 نمو .دودرم ةمئألا لاوقأو ةعيرشلا كلذ يف فلاخ نيدلا ييحم خيشلا نإ ركنملا ىوعد كلذ

 رحبلاو عساولاو يمارلاو يحلاو موسقملاو ةفيلخلاو ملاسلاو رايطلاو غئاصلاو عجارلاو ديرشلاو

 . ىهتنا يفايلاو حلصملاو يداهلاو ٌىصلملاو

 باطقألاو لسرلاو ءايبتألا عيمجل دمملا ِةي# دمحم جور وهف دحاولا بطقلا امأو :(لاق)

 دق ميرشتلل نمضتملا يحولا نإف :لاقو .ملعأ هللاو ةمايقلا موي ىلإ يناسنإلا ءشنلا نيح نم

 يحو نود ٍةلذ دمحم ةعيرشب مكحي لزن اذإ مالسلا هيلع ىسيع ناك اذهلو يي دمحم دعب قلغأ
 ةحصب مهملعيف دهاشي ال بيغم كلم ناسل ىلع ماهلإلا يحو الإ ءايلوألل يقب ام هنأ ملعف ديدج
 دوهش نيب عمجي ال اذإ كلملل دوهش ريغ نم ماهلإلا قيرط نم هسكع وأ هفيعضتب :ليق ثيدح

 ال كلملا ىأر نإو هبحاص ىري ال ًاتوص عمس نإف يلولا امأو ءايبنألا الإ هباطخ عامسو كلملا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ني

 كلذ لقي مل خيشلا نأ باوجلاو .لوسرلا نم لضفأ يلولا لوقي خيشلا نأ ركتملا ىوعد كلذ

 لضفأ هتيالو نأ هب لوقأ يذلاو ؟لضفأ امهيأ هتيالوو يبنلا ةلاسر يف سانلا فلتخا لاق امنإو

 ءاضقناب يضقنتو قلخلاب قلعتت اهنإف ةلاسرلا فالخب ةرخآلاو ايندلا يف اهماودو قلعتملا فرشل
 عم يبنلا ةلاسر يق مالكلاف مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا كلذ ىلع هقفاوو . ىهتنا فيلكتلا
 نايب يتأيسو خيشلل تبسن ةريثك لئاسم يقبو .مهفاف هريغ ةيالو عم هتوبنو هتلاسر يف ال هتيالو
 ايعيو رئاسلا لثملا يفو ىلاعت هللا ءاش نإ اهثحابم يف ةروثنم خيشلا ىلع بذكو ءارتفا اهنأ

 نتف ضب مكعب اَنَمَحَو# ىلاعت لاق دقو «ملعأ هلو فلاخملا قيرط يف يرادمل
 ام ؛ةمعنلاب ثدحتلا» هباتك يف هللا همحر يطويسلا لالجلا لقن دقو ٠[ :ناقرفلا] © ٌقيريصَت

 ةوسأ يل نوكيل يضرع يف قزميو ينيذؤي اودع يل ماقأ نأ ىلع هب هللا معنأ اممو :هتروص
 هاور نوحلاصلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا ٌءالب سانلا دشأ :ِكَي هللا لوسر لاق ءءايلوألاو ءايبنألاب

 يف الإ هتمرح يبن دقفي ال :مالسلا هيلع ىسيع ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو «هكردتسما» يف مكاحلا

 لاق ؟كل كموق دجت فيك :ينالوخلا ىسوم يبأل لاق رابحألا بعك نأ يقهيبلا ىورو .هدلب

 اوغب الإ طق موق يف ميلح لجر ناك ام هللا مياو نذإ ةاروتلا ينتقدص ام :لاق نيعيطم نيمركم

 نوبرقألا مهيلع مهدشأو ءايبنألا يف سانلا دهزأ :ًاعوفرم ركاسع نبا جرخأو .هودسحو هيلع
 ءادردلا وبأ ناكو [114 :ءارعشلا] 49 تييذألا ُكَيَريِشَع رِدَلَو# لجو زع هللا لزنأ اميف كلذو

 هرمع يف لمع ناك نإو هوريع ءيش هبسح يف ناك نإ هناريجو هلهأ ملعلا يف سانلا دهزأ لوقي

 ناك الإ طق رصع ىف ريبك ناك ام هنأ ملعاو :هللا همحر يطويسلا لالجلا لاق .ىهتنا هوريع ًابنذ

 حوتل ناكو سيلبإ مالسلا هيلع مدآل ناكف فارطألاب ىلتبت لزت مل فارشألا ذإ ةلفسلا نم ودع هل
 ىلوألا هتايح يف ىسيعل ناكو رخص ناميلسل ناكو هبارضأو تولاج دوادل ناكو هريغو ماح
 2 دمحم ىلإ اذكهو نوعرف ىسومل ناكو دورمنلا ميهاربإل ناكو لاجدلا ةيناثلا يفو رصنتخب

 ىلإ ريبزلا نب هللا دبع اوبسنو هيلع رم املك هب ثبعي ودع رمع نبال ناكو لهج وبأ هل ناكف
 ملس املف رعشي ال وهو هسأرو ههجو علزف ًاعيمح ءام هسأر ىلع اوبصف هتالص يف قافنلاو ءايرلا

 نم ملأتي ًانامز ثكمو ليكولا معنو هللا انبسح لاقف ةصقلا هل اوركذف ؟ينأش ام :لاقف هتالص نم
 ”لاقيو ىذألا دشأ هيذوي ناك قرزألا نب ب عفان امهنع هللا يضر سابع نبأل ناكو .ههجوو هسأر

 بابلا يف كلذ ىلع مالكلا خيشلا طسب دقو مهفاف ءايلوألا يحو يف عيرشت ال ذإ ًامالك هل عمسي
 امنإ ةعبسلا ميلاقألل ةعبسلا لادبألا : رشع سماخلا ب بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو نيرشعلاو يناثلا

 هيلي ىسوم هيلي ليلخلا ميهاربإ مهو تاومسلا يف يف نينئاكلا ءايبثألا ةيناحور نم نودمتسم مه

 ىيحي امأو :لاق مالسلاو ةالصلا مهيلع مدآ هولتي ىسيع هولتي فسوي هولتي سيردإ هولتي نوراه
 لزنت كلذكو ءايبنألا ءالؤه نم يبن ةقيقح نم لزنتي لدب لك ددمف نوراهو ىسيع نيب ددزت هلف

 بابلا يف لاقو .ءالؤه نم يبن قئاقر نم لزنتي ملع موي لكل عوبسألا مايأ يف مهيلع مولعلا
 ساوحلا يف مهل سيلبإ كيكشت نم الإ ةيئاطسفوسلا ىلع سيبلتلا لخد ام :رشع سداسلا



 مو هنع هللا يضر نيدلا يبحم خيشلا ىلإ تفيضأ تاملك ليوأت يف : يناثلا لصفلا

 هنأ عم هنوذؤي ةفوكلا لاهج نم ةلهج صاقو يبأ نب دعسل ناكو ملع ريغب نآرقلا رسفي هنإ

 ةمئألا امأو .ىلصي نأ نسحي ال هنإ اولاقو باطخلا نب رمع ىلإ هوكشو ةنجلاب هل دوهشم

 هؤافختساو كلام مامولا هاساق امو ءافلخلا عم ةفينح وبأ مامإلا هاساق ام ىفخي الف نودهتجملا

 قارعلا لهأ نم يعفاشلا مامإلا هاساق ام كلذكو ةعامج الو ةعمجل جرخي ال ةئس نيرشعو ًاسمخ
 هاساق امو سبحلاو برضلا نم لبنح نب دمحأ مامإلا هاساق ام ىفخي ال كلذكو رصم لهأ نمو

 نمحرلا دبع وبأ خيشلا مهنم تاقثلا لقن دقو كنترخ ىلإ ىراخب نم هوجرخأ نيح يراخبلا

 عبس يماطسبلا ديزي ابأ اوفن مهنأ مهريغو يصوقلا رافغلا دبع خيشلاو ناكلخ نب دمحأو يملسلا

 اديقم دادغب ىلإ رصم نم يرصملا نونلا اذ اوعيشو اهئاملع نم ةعامج ةطساوب ماطسب نم تارم

 يريشقلا لاجر دحأ بحملا نونمس اومرو «ةقدنزلاب هيلع نودهشي رصم لهأ هعم رفاسو ًالولغم
 «ةنس كلذ ببسب ىفتخاو هباحصأو وه اهيتأي هنأ هيلع تعداف اياغبلا نم ةأرما اوشرأو مئاظعلاب

 هتمامإ عم هورفكو حئابق ىلإ هوبسنو ةرصبلا ىلإ هدلب نم يرتستلا هللا دبع نب لهس اوجرخأو

 هرفكب ءاملعلا ىتفأو مئاظعلاب زارخلا ديعس ابأ اومرو اهب تام نأ ىلإ ةرصبلاب لزي ملو هتلالجو

 ىلع ديحوتلا ملع يف ملكتي ناك نيح أرارم رفكلاب دينجلا ىلع اودهشو هبتك يف اهودجو ظافلأب
 ميور ىلعو هيلع نيركنملا دشأ نم ناكو تام نأ ىلإ هتيب رعق يف هررقي راصف داهشألا سوؤر
 اذإ ناكو طحلا دشأ مهيلع طحي ناك لايناد نبا قارعلا خياشمو ءاطع نبا ىلعو نونمس ىلعو

 هبهذم نوكل خلب نم يخلبلا لضفلا نب دمحم اوجرخأو هنول ريغتو ظيغت مهركذي ًأدحأ عمس

 اهب ناميإلاو ليوأت الب اهرهاظ ىلع اهرابخأو تافصلا تابآ ءارجإ نم ثيدحلا لهأ بهذم ناك

 يف يب متررمو ًالبح يقنع يف متلعج ْنِإ الإ جرخأ ال لاق هجارخإ اودارأ امثو اهيف هللا ملع ىلع
 مهيلإ تفتلاف ءهوجرخأو كلذ اولعفف اندلب نم هجرخن نأ ديرن عدتبم اذه متلقو دلبلا قاوسأ

 نم كلت مهيلع هتوعد دعب جرخي ملف خايشألا لاق هتفرعم مكبولق نم هللا عزن خلب لهأ اي :لاقو

 يزارلا نيسحلا نب فسوي مامإلا اوجرخأو ةيفوص هللا دالب ربكأ تناك اهنأ عم ًادبأ يفوص خلب

 مامتو هتدهاجم ةرثك عم ةكم نم يبرغملا نامثع ابأ اوجرخأو هويفوصو ىيرلا داهز هيلع ماقو

 اودهشو ءاهب تام نأ ىلإ دادغبب ماقأف لمج ىلع هب اوفاطو احربم ًابرض هوبرضو هلاحو هملع

 عجريل ناتسراميبلا هباحصأ هلخدأو هتادهاجم ةرثكو هملع مامت عم ًارارم رفكلاب يليشلا ىلع

 مهل رهظأ املف مهتادأ ةحص يف رظنلا لهأ اهيلإ دنتسي يتلا يهو اهيف مهيلع طلغلا لاخدإو
 امف ملع مثام هنأب ملع اذهف مهل ليق نإف هب قثوي ًالصأ ملع مث ام اولاق كلذ يف طلغلا سيلبإ
 طيلاغألا ةلمج نم وه ملعب سيل اذه انلوق نإ لوقن كلذكو اولاق هب نيلئاق ريغ متنأو مكدنتسم

 دقف نحن امأو هبشلا نم سيلبإ مهيلع لخدأ ام ةلمج نم اذهو ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق
 يذلا وه سحلا ىلع مكاحلا امنإو ةدحاو ةلمج اطلغ سحلل لعجن ملف كلذ نم هللا انظفح

 هريغ قوذ ليلدب هسفن يف رمب وه سيل وأ رم لسعلا معط دجي ءارفصلا ةرملا بحاصك طلغي .
 ركسلا ىلع مكحي ملف ةلعلا فرعل باصأ ةرملا بحاص نأ ولو ةوالحلا هنادجوو لسعلل



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا لل

 يف هتماقتساو هملع ةرثكو هلضف عم يسليانلا ركب ابأ مامإلا اوجرخأو ةليوط هدم هنع سانلا

 راصف ًاسوكنم هخلسب رمأت رصم ناطلس دنع ةقدنزلاب هيلع اودهشو رصم ىلإ برغلا نم هقيرط
 كلذكو هب اونتتفي نأ اوداكو سانلا بولق عطق ىتح عوشخو ربدتب هنوخلسي مهو نآرقلا أرقي

 ةروس اوبتك مهنأ كلذو ججحلاب مهعطقي ناك نيح ةليح هل اولمعو بلحب يميسنلا اوخلس

 «لعنلا قابطأ يف انل اهعضف لوبقو ةبحم ةقرو هذه اولاقو لاعنلا طيشي نم اوشرأو صالخالا

 بلح بئانل اوعلط مث رعشي ال وهو هسبلف ةديعب قيرط نم خيشلل هودهأو لعنلا كلذ اوذخأ مث

 نإو هلعن قابط يف اهلعجو دحأ هللا وه لق بتك يميسنلا نأ ةحيحص قيرط نم انغلب :هل اولاقو

 بجي ملو ىلاعت هلل خيشلا ملسف ةقرولا اوجرختساف «لعفف كلذ رظناو هءارو لسرأف انقدصت مل

 راص هنأ هتذمالت ةذمالت ضعب ينربخأو ءةروصلا كلت ىلع لتقي نأ دب ال هنأ ملعو هسفن نع

 ءاهب تامق ناسملا ىلإ ةياجب نم هوجرخأو ةقدنزلاب نيدم ابأ خيشلا اومرو ؛مسبتيو هخلسي

 هملسو ةقدنزلاب هيلع اودهشو رصم ىلإ برغلا نم يلذاشلا نسحلا ابأ خيشلا اوجرخأ كلذكو
 اهلاق ةملك يف ًاسلجم هل اودقعو رفكلاب مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا اومرو ءمهديك نم هللا
 اومرو «هتلاسرت ىف نميأ نبا هركذ ءفطللا هل لصح مث هيلع ناطلسلا اوشرحو هتديقع ىف

 ىف سبلي هنأو طاوللاو رمخلا ةحابإب لوقي هنأ هيلع اودهشو رفتكلاب ىكبسلا نيذلا جات خيشلا

 نيدلا لامج خيشلا جرخو ءرصم ىلإ ماشلا نم ًاديقم ًالولغم هب اوتأو رانزلاو راغلا ليللا
 يديسو يربعجلا ميهاربإ يديس ىلع اوركنأو ءهمد نقحب مكحو قيرطلا نم هاقلتف يونسإلا

 باتك ةمدقم ىف هانركذ امم كلذ ريغو ظعولا ىسرك ىلع اسلجي نأ امهوعئمو ىكاجللا نيسح

 ىلع لبقتل ًاسينأت نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ةمألا هذه نحم ىخأ اي كل انركذ امنإو «تاقبطلا»
 رفذألا كسملاك اندنع مهؤانث ةمئألا ءالؤه نأل نيدلا يبحم خيشلا اميس ال ةيفوصلا بتك ةعلاطم

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 ىلع ةقلغملا تارابعلا يف مهملكت يف قيرطلا لهأل رذعلا ةماقإ نايب يف :ثلاثلا لصفلا

 يف يور ام رومألا مهزمر يف موقلا ليلد لصأ نأ هللا كمحر ملعا .مهنع هللا يضر مهريغ

 سحلا ىلع يضاقلا نأو لاح لك ىلع بيصم دهاشلا وه يذلا سحلا نأ فرعو ةرارملاب
 هلوق يف لاقو .هعجارف نيثالثلاو عبارلا بابلا يف ًاضيأ كلذ خيشلا ركذو بيصيو ءىطخي
 ركذي مل امنإ [17 :فارعألا] 4 ٌمِللَش نَمَو عبطيأ ْنَمَو حهِْلَخ َنِيَو ميِد نب أني رهيستآل مث : ىلاعت
 نإف ناسنإلا ىلإ اهنم ناطيشلا يتأي يتلا يه ةروكذملا عبرألا تاهجلا هذه نأل لفسلاو ولعلا

 هدرطاف كفلخ نم كءاج نإو نوكي ال كلذ ريغ ناهربلاو فشكلاب هدرطاف كيدي نيب نم كءاج

 كنيقي فعضيل ةوقلاب ةفوصوملا ةهجلا وه يذلا كنيمي نم كءاج نإو تاوهشلا كرتو قدصلاب

 نإو اوئمآ ىتح ةرحسلا عم هتصق ركذتو ماقملا يوسوم نكف كتلدأ يف هبشلا ءاقلإب كناميإو



 ب مهريغ ىلع ةقلغملا تارابعلا يف مهملكت يف قيرطلا لهأل رذعلا ةماقإ نايب يف :ثلاثلا لصفلا

 :ركب وبأ لاقف ؟موي موي يردتأ :قيدصلا ركب يبأل ًاموي لاق ِهللَك هللا لوسر نأ ثيداحألا ضعب
 يردتأ ركب ابأ اي :ًاموي هل لاق هنأ ًاضيأ يورو .ريداقملا موي نع ينتلأس دقل مثلا لوسر اي مسن
 صضعب يف هللا ءاطع نب نيدلا جات خيشلا هاكح «كاذ وه كاذ وه معن :لاقف ؟لوقأ نأ ديرأ ام

 نأ ملعا :هصن ام «تاحوتفلا» نم نيسمخلاو عبارلا بابلا يف نيدلا ييحسم خيشلا ركذو هبتك

 قحلا نوملعي مهنإف مهسفنأل مهنيب اميف اهيلع اوحلطصا يتلا تاراشإلا اوعضي مل هللا لهأ

 نأ هيلع ةقفش هيف مه ام فرعي ال ىتح مهنيب ليخدلل ًاعنم اهوعضو امنإو كلذ يف حيرصلا

 :لاق ادبأ كلذ دعب هلاني الف هنامرح ىلع بقاعيف هللا لهأ ىلع هركنيف هيلإ لصي مل ًائيش عمسي
 نم املع لمحت ةفئاط نم ام هنأ اهيف الإ دجوي ال لب قيرطلل هذه يف ءايشألا بجعأ نمو
 هملعي ال حالطصا مهلو الإ ةفسالفلاو نيملكتملا باسحلاو ةسدنهلا لهأو ةاحنلاو نييقطنملا

 اذإ قداصلا ديرملا نإف ةصاخ قيرطلا هذه لهأ الإ كلذ نم دب ال مهنم فيقوتب الإ مهيف ليخدلا

 نم هب نوملكتي ام مهنم عمسو مهعم سلجو هيلع اوحلطصا امب ربخ هدنع امو مهقيرط لخد

 ضوخلا يف مهكراشيو حالطصالا كلذل عضاولا هنأك ىتح هب اوملكت ام عيمج مهف تاراشإلا

 عقد ىلع ردقي ال ًايرورض كلذ ملع دجب لب هسفن نم كلذ وه برختسي الو ملعلا كلذ يف

 الف بذاكلا امأو قداصلا ديرملا نأش اذه كلذ هل لصح فيك يردي الو هملعي لاز ام هنأكف

 لزي ملو موقلا نم دحأ اهل هبلطو ةدارإلا يف هصالخإ لبق هل حمسي الو فيقوتب الإ كلذ فرعب
 رضح ءجيرس نب دمحأ مامإلاب كيهانو موقلا مالك مهف يف نوفقرتي رصع لك يف رهاظلا ءاملع

 دجأ نكلو .لوقي ام يردأ ال :لاقف ؛همالك نم تمهف ام :هل ليقف ءدينجلا سلجم ًاموي

 و ءريمضلا يف صالخإو ؛«نطابلا يف لمع ىلع لدت ةرهاظ «بلقلا يف ةلوص همالكل
 مهنم سيل نم روضح دنع الإ ةراشإلاب نوملكتي ال موقلا نإ مث .ىهتنا .لطبم مالك همالك
 نم أشني امنإ نيلطبملا ءادعألا نم راكنإلا لصأ نأ ىفخي الو :لاق مث ءريغ ال مهفيلأت ىفوأ
 الو راكنإ مهنم رهظي مل هللا لهأ قيرط اوكلسو دسحلا اوكرت نيركنملا كئلوأ نأ ولو ءدسحلا

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف رمألا ناك اذكه نكلو مهملع ىلإ ًاملع اودادزاو ءدسح

 لك يف يهلإلا بهولا مولع باحصأل ةوادع سانلا دشأو :لاق مث كلذ يف لاطأو ءميظعلا

 ىلإ اولدع كلذ نوفراعلا ملع املو نيركنملا دشأ نم مهل مهف بدأ الب لادجلا لهأ نامز

 نيكرشملا وأ ةلطعملل فلخلا نإف رظنلا ملعو ديحوتلا لئالدب هدرطاف لامشلا ةهج نم هاج

 ةيئاطسفوسلا ىلع سبللا لخد انه نمو ساوحلا يف كيكشتلل مامألاو فعضلل ن نيميلا نأ
 نامز دوجولل ىلاعت هللا رظن يف سيل رشع عباسلا بابلا يف لاقو .ًابيرق ب ايو رم

 ال اهبتارمو اهيف اهروص دادعتب اهبتارم يف هدنع ةمولعم اهلك رومألا لب لبقتسم الو ضام ال

 اهمدع لاح يف تانكمملا عيمجلو ملاعلل ّىحلا كاردإ اذكه رصحلاب الو يهانتلاب فصوت

 نكي مل املع كلذل اهفشك نم تدافتساف ءاهملع يف ال اهلايخ يف لاوحألا تعونتف ءاهدوجوو

 اهنكامأب اهتلاح ىلع اهنأل هل ال اهل الإ نايعألا هللا دجوأ امف اهيلع نكي مل ةلاح ال اهدنع



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 4

 ةيآأ لكلف ةراشإلا ىلإ داحلإلاو كفإلا لهأ لجأ نم مالسلا اهيلع ميرم تلدع امك «تاراشإلا

 : ىلاعت لاق مهنع جرخ اميف هنوري هجوو مهسوفن يف هثوري هجو ناهجو مهدنع ثيدح وأ
 ةراشإ مهسوفن يف هنوري ام نومسيف [04“ :تلصف] # َميِشنَأ فو ِقاَمآْلا ىف ان ْمِهِيِرْئَسل

 مهيمرو مهرشل ةياقو ثيدحلا وأ ةيآلا كلتل ريسفت كلذ نإ اولوقي الو مهيلع نوركتملا سنآيل
 مهلبق نم نئسب كلذ يف اودتقاو ىلاعت قحلا باطخ عقاوم ةفرعم نيمئارلا نم ًالهج رفكلاب مهل

 تاهباشتملا تايآك هباتك يف مهريغو هللا لهأ هلوأت ام صني نأ ًارداق ناك ىلاعت هللا نإو

 فورحلاو ةيهلإلا تاملكلا كلت يف جردأ لب لعف امف كلذ عمو ءروسلا لئاوأ .فورحلاو

 يف اوربتعال نوفصني اوتاك نيركنملا نأ ولو «صلخلا هدابع الإ اهملعي ال ةيصاصتخا ًامولع

 يف نولضافتي مهنأ نوريف مهنيب اميف اهنوملسي يتلا ةرهاظلا نيعلاب ةيآلا يف اوأر اذإ مهسوفن

 مهنم رصاقلا رقيو ةبآلا كلت ىنعم يف مهفلاو مالكلا يف ضعب ىلع مهضعبل اوملعيو كلذ

 نوركتي مهنيب اميف «روهشملا لضافتلا اذه عمو ٍدحاو ٌىرجم يف مهلكو هيلع رصاقلا ريغ لضفب
 نودقتعي ال مهنوكل كلذ لكو :لاق .مهكاردإ نع ضمغي ءيشب اوؤاج اذإ ىلاعت هللا لهأ ىلع
 مل نإ اميس ال ةيماعلاو لهجلا ىلإ مهنوجسني امنإو ةعيرشلا نوملعي مهنأ ىلاعت هللا لهأ يف
 نأ «مهداقتعال ملعلا ءالؤه ىتأ ني أ نم نولوقي ام ًاريثكو رهاظلا ءاملع نم دحأ ىلع اوعرقي

 ارملع امب اولمع امل موقلا نإف .كلذ يف اوقدصو ءملعم دي ىلع الإ ًاملع لاني ال ًادحأ
 ال ةعيرشلا هب تءاج امل ًاقباطم مهبولق يف هلزنأ ينابر مالعإب هندل نم ًاملع ىلاعت هللا مهاطعأ

 يف لاقو ملعي مل ام ناسنإلا ملع لاقو نايبلا هملع ناسنإلا قلخ ىلاعت لاق ةرذ اهنع جرخي

 ةطساوب الإ نركي ال منعلا نإ اولاق اميف نوركنملا قدصف ًاملع ًاندل نم ءانملعو رضخلا هديع

 ءالؤه نكلو ة ارك يفي نسب اجي ملل يم ةمكل ا 4 ا 0

 اودوعتو ىلاعت هللا ىلإ برقي ام ىلع ةرخآلا ىلع اهورثآو ايندلا يف دهزلا !وكرت امل نوركنملا

 مهميلعت ىلوت ًادابع هلل نأ اوملعي نأ نع كلذ مهبجح لاجرلا هاوفأ نمو «بتكلا نم ملعلا ذخأ

 كشي ال يذلا حيحصلا ملعلا وه هملعو هلك دوجولل يقيقحلا ملعملا وه ذإ «مهرئارس يف

 مل تايئزجلاب قلعتي ال ىلاعت قحلا ملع نإ ًالوأ اولاق نيذلا نإف «هلامك يف نمؤم ريغ الو نمؤم

 عباتتلاو يلاوتلا ىلع ًائيشف ًائيش اهلاوحأ نع ايل فشكيف نايعألا امأو . يهلإلا ملعلا يف اهنامزأو

 رسب ةقلعتم اهنإف اهئافخل اهيلع رثع نم ًاليلق نإف ةلأسملا هذهب ققحتف لاق ىهانتي ال ام ىلإ
 ها دقلا

 لك هباحصأ ىلع ةضايفلا همولعو دجهتلا ةرمث ينجي ال :رشع نماثلا بابلا يف (لاقو)

 تقرغتسا نِإف ؛هلفاوت نم تلمك ةصقان هضئارف تناك نإف ةلماك هضئارف تناك نم الإ ةليل

 نيرشعلا بابلا يف لاقو كلذ ملعاف دجهتمب وه سيلو ةلقان دجهتملل قبي مل لفاونلا ضئارفلا



 قلع مهريغ ىلع ةقلغملا تارابعلا يف مهملكت يف قيرطلا لهأل رذعلا ةماقإ نابي يف :ثلاثلا لصفلا

 تايلك ءايشألا عيمج ملعي ىلاعت قحلا نأ كلذب اودصق امنإو ءاهب ىلاعت هملع يفن اوديري

 هقلخ ملع نأش وه امك ءاهليصفت ىلإ تايئزجلاب هملع يف جاتحي الف ءآدحاو ًاملع تايئزجو
 نأ ملعف «ريبعتلا يف اوئطخأف ليصفتلا ىلع هملع فقوت نع ههيزنت اودصقف كلذ نع هللا ىلاعت
 لاطأو فاصنالا نيأ نكلو ءهركف هملعم ناك نمم عابتالاب قحأ ناك ىلاعت هللا هملعم ناك نم

 نودري ال «٠ «نيركنملا نوكل تاراشإ قئاقحلا مهتيمستب مهسوفن هللا ناصف لاق مث كلذ يف

 بلاط يبأ نب يلع لوق نم ملعلا مهاوعد يف هللا لهأل نيركنملا ءالؤه بيذكت نيأو تاراشإلا
 كلذ لهف ًارقو نيعبس اهنم مكل تلمحل ةحتافلا ةروس ريسفت يف مكل تملكت ول «هنع هللا يضر

 دقو .كلذ ىلإ لصي ال ركفلا ذإ ماهلإلا قيرط نم هل ىلاعت هللا هانآ يذلا يئدللا ملعلا نم الإ

 انمولع انذخأو تيم نع ًاتيم مكملع متذخأ :هنامز ءاملعل لوقي يماطسبلا ديزي وبأ خيشلا ناك
 : ةياكح يف لوقي هباحصأ نم ًادحأ عمس اذإ نيدم وبأ خيشلا ناكو .تومي ال يذلا يحلا نع

 ال ينعي فباحصأ ةمه عفر كلذب ديري ءديدقلا انومعطت ال :لوقي نالف نب نالفاهب ينريخأ

 مالك وأ ىلاعت هللا مالك يف مكبولق ىلع هب ىلاعت هللا حتف يذلا ديدجلا مكحوتفب الإ اوثدحت

 بولق الإ رصع لك يف لحم هل سيلو «تومي ال يح يهلإلا ملعلل بهاولا نإف .ِْي# هلوسر

 مالسإلا خيش لاق .نيعبرألاو عباسلا ثحبملا رخآ يف ًاضيأ كلذ طسب يتأيسو .ىهتنا .لاجرلا

 :اهدحأ :ةققحم رومأ ةثالث مهمولع خايشألا زمر يف هنع هللا يضر يموزخملا نيدلا جارس

 رارسأ ءاشفإ نع مهباب نم لوخد الو ءبدأ ريغب موقلا قيرط ىلع قلستلا ديري نم بجح
 كلذ يف نأ :يناثلا .ميقسلا همهفب هللا لهأ رفكي وأ ؛هئاشفإ يف عقيف «قوذ ريغ نم ةيبوبرلا

 فشكتت ىتح موقلا قيرط بادآ ىلع ًاموادم مولعلا يف ًارحبتم نوكي نأ نفلا اذه بلاطل ًةراشإ
 نامزلا فلاس نم موقلا ملع نأ :ثلاثلا .اقوذو ةدهإ عم مولعملاو ملعلا ىلع علطيو بجحلا هل

 يزارلا رخفلا ناك ىتح نيملكتملا مولع يف ديدنص مولعلا يف داوج لك الإ هيف ضوخي ال
 نأ عم اذه ةقرو فلأ ةرشع يتنثا هنم تظفح ىتح مالكلا ملع سيردت يف يل نذأ ام :لوقي
 عيبرلل يعفاشلا مامإلا لاق دقو ؛موقلا هيف ضوخي يذلا ديحوتلا ملع نم نوهأ مالكلا ملع

 ريخ تأطخسأ كل لاقي نألف ثيدحلاو هقفلا ملعب لاغتشالاب كيلعو مالكلا ملعو كايإ :يزيجللا

 نيفراعلا ضعب نم هنع هللا يضر اقو نب يلع ذاتسألا لثسو .ىهتنا .ترفك كل لاقي نأ نم

 نامأ الف هعقرت همدع لاح يف باذعلا نم مهظحو باذعلا عقوت مدع ميعنلا نم رانلا لهأ ظح
 لاقو كلذ يف لاطأو 8*7 :فرخزلا] © َرُْهْنَع يق معي الم :هلوقب ىلاعت هللا نم رابخألا قيرطب مهل

 : هلوق نأ ملعا [1؟ :سي) © ِنيِبَم وامل 4 : ةيصأ ٍهْيَش ّليَو# هلوق يف نيرشعلاو يناثلا بابلا يف
 .انل رصحلا نع ةجراخ اهنوك عم ةيهانتم ًامولع الإ هيف عدوأ ام ىلاعت هنأ ىلع لدي هانيصحأ
 معن :لاقف مولعلا هذه تاهمأ رصح دحأل حصي له ىلاعت هللاب ءاملعلا ضعب تلأس دقو :لاق

 ال مولع ىلع يوتحي اهنم عون لك عون ةئامتسو عون فلأ نورشعو ةعستو عون فلأ ةئام يه
 دبعلا لاؤس ةيمست ىلع حلطصا نم لوأ :نيرشعلاو ميارلا بابلا يف لاقو .ىلاعت هللا الإ اهملعي
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 نيرصاقلاب رضت يتلا مهرارسأو مهفراعم نوفراعلا ءالؤه نود مل :نيضرتعملا ضعب ناسل ىلع

 ام قلخلاب ةمحرلاو رظنلاو نظلا نسحو ةمكحلا نم مهدنع ناك امأ .مهريغو ءاهقفلا نم

 سمش علطأ يذلا سيلأ لئاسلا اذهل لاقي :هلوقب باجأف ءاآصقن كلذ مهافكف ءنظ نسح
 ةجزمألا باحصأ نم اهوحنو شيفافخلا راصبأب هرارضإ عم اهعاعش عصان رشنو ةريهظلا
 كلذ حيحص لاق نإف ميكح ميلع ىلاعت وه معن لوقي نأ الإ هعسي الف ميكح ميلع «ةفيعضلا

 كتلئسم نع باوجلا كلذكو :تلق دسافملا هذه ىلع وبرت رخأ حلاصم كلذ ضراع نكلو
 هرصب فعض نم راصبأل ةاعارم ةريهظلا سمش راونأ راهظإ كرتي مل ىلاعت قحلا نأ امكف

 اهيف نيدهازلا لب مهقيرط نع نيبوجحملا ءالؤه ماهفأ اوعاري نأ مهل يغبني ال نوفراعلا كلذكف

 رارسألاو فراعملا نود نم نأ ًاباوج كبسحو :لاق مث «كلذ يف لاطأو ءاهيلع نيركنملا لب

 ضعب ناكو .اهنع هاهن اهلهأب وه سيل نمم اهيف علاطي نم ىأر ول لب رروهمجلل اهنودي مل

 ال كلذكو ءانقيرط لهأ نم نكي مل نم ىلع انبتك يف رظنلا مرحي ٌموق نحن :لوقي نيفراعلا
 لوقنملاو وه لخد هب نمؤي ال نم ىلإ هلقن نمف ءهب نمؤي نمل الإ انمالك لقني نأ دحأل زوجي
 رسلاب حاب نم اولاقو ؛داهشألا سوؤر ىلع ىلاعت هللا لهأ كلذب حرص دقو .راكنإلا منهج هيلإ
 اورهظأو موقلا دودح اودعت لب «سباجحلاو ةلفغلا هلهأ عسي ملف كلذ عمو . لتقلا قحتسا

 هللا نأ عم ءهب نمؤي ال يذلا ودعلا ضرأ ىلإ فحصملا لقن نمك اوناكف ؛هلهأ ريغل مهمالك

 ةغفئاطف ءةجوعم ةتسلأو ةغئاز بولقب هتءارق نم ىلاعت هللا ءادعأ اونكمف كلذ نع هاهن ىلاعت
 يف هنم مهنيكمتب اودازف هليوأت ءاغتباو « ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام عبتت ةفئاطو هب ءقزهتست

 نودهتجملا نود لهو لاق مث .كلذ يف لاطأو مالسإلا لهأ ىلع راكنإلاو نايغطلاو لالضلا

 ناعتسيل ةنسلاو باتكلا نم هوطبنتسا ام مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم مهنع ىلاعت هللا يضر

 كولملا نم برقتلا ىلع هب ةمحازملاو هب ايندلا بسكو «ةسايرلا بحو .سفنلا ىوه ىلع هب
 مل نيدهتجسملا نأ امكف ءًارودقم ًاردق هللا رمأ ناك نكلو ؛ءمهدصق كلذ ناك ام هللاو ال ءارمألاو

 مهتيزجأ مهل عراشلا لعج لب ءايندلا ضعب هب سائلا بستكي يذلا ملعلا نيودت نم اوعنمي

 عفن نم حلاصلا مهدصقو مهتيزجأ مهل نوفراعلا كلذكف «سانلا كلذب لمعي مل نإو ؛ةحلاصلا

 انعمس ام داتوألا نم ناكو هنع ىلاعت هللا يضر ميكحلا يذمرتلا يلع نب دمحم أرمأ ال ءاعد هبر
 هلمش دحلا نأل ًارمأ ةقيقحلا يف وه ناك نإو ميظع بدأ وهو هاوس دحأ نع حالطصالا اذهب
 ةيفوصلا اهب لوقي يتلا ةقرخلا سابلب لوقأل تنك :نيرشعلاو سماخلا بابلإ يف لاقو .لمأتيلف

 نأ رجح نبا ظفاحلا ركذ :تلق .ةبعكلا باب هاجت مالسلا هيلع رضخلا دي نم اهتسبل ىتح
 .ملعأ هللاو «تاحوتفلا رصتخم» يف كلذ تحضوأ امك تاقث هتاورو لصتم ةقرخلا سبل ثيدح

 : ىلاعت هلوق لزن نيح ةالصلا يف نيلعنلا سابلب ِةقي رمأ امنإ :نيرشعلاو عباسلا بابلا يف لاقو

 يلصملا نأ ىلع مهل ةيبنت كلذ يف ناكو ١"[ :فارعألا] © ليس لع َدْنِع كير أود م ع



 أ مهريغ ىلع ةقلغملا تارابعلا يف مهملكت يف قيرطلا لعأل رذعلا ةماقإ نايب يف :ثلاثلا لصفلا

 دئاوف نمو بولقلا ضارمأو ديحوتلا ملع تالكشمل ةفشاكلا قئاقحلا نم هوعضو امب نيديرملا
 مهيقري امب | يناعملا كلات نم اوراتبف مهدعب نم مهلئاسر يف نيرظانلا بولق حيقلت : مهنيردت
 ايحتو مهدشر رونب مهبولق ضرأ قرشتف مهتنسلأ ىلعو مهبولق ىلع ةمحرلا بئاحس ثعبيو
 مهفراعم نيودت ناكو نيديرملا حصن يف مهتوم دعب مهلئاسر مهنع تبانف ءمهتياده رثأب

 بولقلا ضارمأ ءاود نيودت يف مهماقم موقي ال مهريغ نوكل مهيلع قوقحلا قحأ نم مهرارسأو
 .هصخي ًابدأو ًاروضح ماتم لكل نإف ةعورشملا رومألا عيمج يف ىلاعت قحلا تارضح بادآو

 يف مهل ىرن الو ًابتك نودهتجملا ةمئألا هيف نودل ًابولطم ةيفوصلا ءالؤه ملع ناك ول ليق نإف
 ىلع ةرهاظ نكت مل اهنأل ًابتك بولقلا ضارمأ يف اوعضي مملامنإ باوجلاف .ًادحاو ًاباتك كلذ
 ةلقتسم لئاسرب اهجالع قيرط نايب مهيلع دكأتل مهئامز يف ترهظ تناك اهنأ ولو مهنامز لهأ

 مهدعبي يذلا نمزلا فالخب رئابكلا نم اهنأل ىلاعت هللا لهأ قيرط ةمئأ نم مهدعب نم لعف امك

 ًاضيأو ةلقتسملا لئاسرلا هيف سانلا نود كلذلذ دقحلاو لغلاو ربكلاو دسحلاو ءايرلا هيف رهظ

 وهو كلذ نم مهأ وه امب نيلغتشم اوناك مهنأل ًأبتك موقلا قيرط يف نودهتجملا نودي مل امنإف
 سانلا عجريل اهدعاوق ديهمتو اهلمجمو اهلصفمو اهخوسنمو اهخسان نايبو ةعيرشلا ةلدأ عمج
 نيزاوم دحأ فرع ام نودهتجملا اهدهم يتلا ةعيرشلا دعاوق الولف غيز مهل لصح اذإ كلذ ىلإ

 ضعب فيلأتب مهلاغتشا نم مهأ كلذب نيدهتجملا ةمئألا لاغتشا ناكف «ةئنطابلاو ةرهاظلا لامعألا

 ىلع ةنملا ةعيرشلا ةمئأل نأ ملعف .مهفاف «ةمألا ةيقبل ةبسنلاب لئالق ماوقأ ضعبب ةصاخ لئاسر
 مالكلا يف ناك امك امنإف «هوفتص اميف ًاريخ عيمجلا هللا ىزجف مهريغو ةيفوصلا نم سانلا رئاس
 كلذكف نيدشرملا رهاظم يف هقارشإو لمعلل بجرملا ينطظلا داهتجالا حور ءاقب رهاظلا ملع يف

 .قحلاب نيداهلا رهاظم يف اهفارشإو نيقيلا حور ءاقب هيف نيفراعلا مالك ىلوأ باب نم ناك

 ةمئألا ىلع ضارتعا هنيعب ضارتعالا اذه باوجلاف ؛مهريغ ىفك امك ؛مهيفكي ناك كلذ سيلأ
 نم اوطبنتسا لب «هيلع اورصتقا الو صوصنلا رهاظ ىلع اوفقي مل مهنإف مهيدلقمو نيدهتجملا
 طابتتسا يخأ اي تددر نإف ءدهاشم وه امك عئاقولاو ماكحألا نم ىصحي ال ام صوصنلا
 ىلع ضارتعالا كل زوجي ال امكف «كلذب لئاق الو : نيدهتجملا طابنتسا درت نأ كمزل نيفراعلا

 هلزني ًالزنم ةيآ لكل نإف اهؤرقي ىتلا تايآلا ىف هبر هتاجانمب هتالص ىف ًايشام نوكي نأ هنأش نم
 هللا نأل نيلعنلا علخبب مالسلا هيلع ىسوم رمأ امنإو :لاق نيلعنلا سبلي ال دعاقلاو ؛ءىراقلا
 اهيلإ لخد يتلا ةرضحلا لوشد نع باجح ىف ه هنإف انم :م يلصملا فالخيب ةطساو الب هملك ىلاعت

 ةرضح لخد نم مكح نإف نيلعنلا علخب كلذك رمأل اهلوخد هل حلص ولف م مالسلا هيلع ىسوم
 بابلا يف لاقو . كلذ يف لاطأو نيلعنلاب يلصملا ةبتر تنابف ابدأ هيلعت علخ هريس ىهتناو كلملا

 نونب امهير امهلدبي نأ اندرأف مالسلا هيلع رضخلا نع ةياكح ىلاعت هلوق يف نيثالثلاو يداحلا

 ىسوم رظن يف هريغ ىلإ رمأو ريخلا ىلإ رمأ نإ رمأ ظفللا اذه تحت نأل اندرأ لاق امنإ عمجلا
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 كل زوجي ال كلذكف ةعيرشلا رون عاعش نع اوجرخي مل مهنوكل نيدهتجملا ةمئألا مالك

 بجوأ امكف «ةنطابلاو ةرهاظلا بادآلا يف ْهِْكي هللا لوسر راثآ نيفتقملا نيفراعلا ىلع ضارتعالا
 .ةرهاظلا لامعألا ةلود يف ةعيرشلا اهب حرصت مل ًارومأ اوبحتساو اوهركو اومرحو نودهتجملا

 لامعألا لامعألا ةلود ىف ًارومأ اوبحتساو اوهركو اومرحو ًارومأ اوبجوأ نوفراعلا كلذكف
 «ةلطاب ةعيرش الب ةقيقحف «ىرخألا نع امهادحإب ىنغ الو نيتلودلا يف عقاو داهتجالاف ةنطابلا
 .ةصقان ينعي ةلطاع ةقيقح الب ةعيرشو

 الإ مهريغ هفرعي ال يذلا حالطصالاب مهقيرط يف مهمالك موقلا زمر ملف :ليق نإف
 نوملكتيو نومعزي امك ًاقح تناك نإ «سانلل مهفراعم اورهْظُي ْمَل ّمِلَو هرم امك مهنم فيقوتب
 مهفراعم نيقراعلا ءافخإ يف نإف «مهسورد يف ةعيرشلا ءاملع لعفي امك داهشألا سوؤر ىلع اهب

 :باوجلاف .ةيوطلا ثبخو ةديقعلا ءوسب مهل سانلا يمر بابل احتفو ةيبر ةحئار سانلا لك نع

 نيدلا ييحم خيشلا مالك يف رم امك ءمهيلع ةقفشو مهب ةمحرو قلخلاب ًاقفر كلذ اوزمر امنإ
 ملع نوؤرقي ال مهريغو يلبشلاو ديدجلا كلذكو يرصبلا نسحلا ناك دقو .لصفلا لئاوأ

 نأ نوبحتأ نولوقيو مهكرو تحت اهحيتافم لعجو مهباوبأ قلغ دعب مهتويب روعق يف الإ ديحوتلا
 كلذ امو .ىهتنا .ًاملظو ًاناتهب ةقدنزلاب ملعلا اذه مهنع انذخأ نيذلا نوعباتلاو ةباحصلا ىمرت
 باكتراب ةلصاحلا تارودكلا بئاوش نم تصلخو مهبولق تفص نيح مهكرادم ةقدل الإ

 مهنوكل الإ مهمالك نوفخي ام مهنأ ةداسلا هذه يف دقتعي نأ ٍدحأل زوجي الو ماثآلاو تاوهشلا
 ناكو تنود يتلا تارابعلل مهدعب ءاج نم زمر ببس اذهف .كلذ نم مهاشاح لالض ىلع هيف

 هلهأ تومب تومي ملعلا ناك امل نكل «ءسورطلا يف عضوت الو ةهفاشم الإ ركذت ال نأ اهقح نم

 نيبوجحملا نيب عاذت نأ هللا رارسأ ىلع هريغو سانلل ةحلصم هوزمرو مهملع اونود نودت مل نإ
 : كلذ يف اودشنأو

 داؤفلا يف بيغملا ىنعملا ىلع قديدص ليل لدزومرلا نإ الأ

 يداعألا ىلع قدت زاسغلأو زنومراهل ني فراعلا لِ كو

 يداسفلا ىلإ نيملاعلا ىدأو ارمفك لوقلاناك زرغللا الولو

 ريمض ثيح نم ىلاعت هلل وهف لعفلا اذه يف ريخح نم ناك امف ةداعلا رقتسم يفو مالسلا هيلع

 ريمض ثيح نم رضخلل ناك تقولا كلذ ىسوم رظن يف رمألا رهاظ يف ركن نم ناك امو نونلا
 رمألا فاضأ هب ةيربخلا ىلإ هجو عمجلا نم اهيف امل ناهحو انه اهل عمجلا نون نأ ملعف نونلا

 نمو :لاق يذلا بيطخلا نأ ولو :لاق هسفن ىلإ بيعلا فاضأ هي بيعلا ىلإ هجوو هللا ىلإ

 رضخلا ناك امك امهانررق نيذللا نيهجولا نيذه فرعي ناك هلوسرو هللا ينعي ىوغ دقن امهصعي

 نأ ىلع هلوسرو هللا صعي نمو لجخف تنأ بيطخلا سب هو يبنلا هل لقي ملو امهفرعي
 هللا عطي نمو هنع اهانيور ةبطخ يف لاقف دحاو ريمض يف هبر عم هسفن عمج ِوَْك هللا لوسر
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 هللا يضر يريشملا مساقلا وبأ مامإلا ناكو ءمهحالطصا فرعي ال نم دنع مهرفك يأ

 هللا لهأ قيرط ىلع ةريغ كلذ اولعف امنإ مهنإف زومرلا نم موقلا لعف ام معن :لوقي هنع ىلاعت

 مهريغ اولضيو مهسفتنأ يف اولضيف باوصلا فالخ ىلع اهومهفيف مهريغل رهظت نأ لجو زع
 ناكو . ىهتنا خيش ىلع ةءارق ريغ نم هسفنل موقلا لئاسر يف علاطي نأ ديرملا اوهن كلذلو

 لاثملا اذه اومهفا :لوقي مهمالك موقلا زمر مل لئس اذإ هنع هللا يضر افو نب يلع يديس

 اهلهأ نم نيبملا قحلا قئاقح نع نيبوجحملا سوفنو ةباغ ايندلا نأ كلذو مهزمر ببس اوملعت

 ةءارقلا نسح وهو ةباغلا كلت ىلإ اليل لخد ناسنإك مهنيب فراعلاو رساوكلا شوحولاو عابسلاك
 ىنغتي نآرقلاب رهجي ملو ةرجش نطب يف ىفتخا رساوكلا عابسلا نم اهيف امب سحأ املف توصلاو
 وأ ميكح ميلع هنأ ىلع نآرقلاب هتوص عفر مدعو مهنع هؤافتخا لدي سيلأ مهنمأ رذح كانه هب

 اودتهي مل هتءارقو هتوص مهعمسأ وأ مهل ىءارت ول ذإ ميكح ميلع وه لب هللاو ال ؟كلذ دضب وه

 ءةكلهتلا ىلإ هسفنب يقلملا وه ناكو همحل لكأو هدسج قيزمت ىلإ اوعراسو هنع اومهفي ملو هب
 لزنأ دق مهمالكأ مهزمر يف نيفراعلا ىلع ضرتعي نمل اولوقو لاثملا اذه اومهفاف مارح كلذو

 هعمسي ثيحب نآرقلاب رهجي ال نأ هرمأف ابي 5 لَر# كتءارقب يأ :ءارسإلا] « َكِياَلَصِ

 لدي مل امكف .هب نمؤي نمع هيفخي ال «هبس زوجي ال نم مهلهجب نوبسيف نوركنملا ةلهجلا
 ال كلذك اهتحص يف حدق الو هتءارق نالطب ىلع نيركنملا نيلهاجلا نع هتءارق ٌهْلَم يبنلا ءافخإ

 نكل .مهفاف ةعيرشلل هتفلاخمو هنالطب ىلع ملع ريغب نيلداجملا نع مهمالك نيفراعلا ءافخإ لدي
 ضاحدإب وأ لاحلاب هيلع نيركنملا رهق ىلع ردقو هنأش روهظ بابسأ فراعلل ىلاعت هللا أيه نإ
 هفراعم راهظإ ٍذئتيح هلق ًاهركو ًاعوط لضفلاب هل نورقي اوراص ىتح ةحضاولا ججحلاب مهلاوقأ

 تأيهت نيح رافكلا سوؤر ىلع نآرقلاب هتءارق هي هللا لوسر رهظأ امك داهشألا سوؤر ىلع

 كلذ يف نيفراعلل نأ ملعف ىذألا نم هنوظفحي راصتأ هل راصو هرمأ يف نكمتو روهظلا بابسأ

 مث مايأ ةثالث ةئتفلا مايأ هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا ىفتخ-ا دقو ٍةيَِك هللا لوسرب ةوسألا

 نم رثكأ راغلا يف فتخي مل ِهو هللا لوسر نإ لاقف كبلط يف نآلا ىلإ مهنإ :هل ليقف ءجرخ

 نإ الإ مهل روهظلاو رساوكلا عابسلاو شوحولا ةلباقم ناسنإلل سيل هنأ كل ناب دقف ءمايأ ةثالث

 مهفاف ىوهلا نع قطني امو ًائيش هللا رضي الو هسفن الإ رضي الف امهصعي نمو دشر دقف هلوسرو

 : ىلاعت لقي مل امنإ [؟؟ :مورلا] © ٍراََأَو ٍلّيلاِب ٌيَماَنم ويِياَ نمط :ىلاعت هلوق يف لاقو
 يف يف متمد ام مانم يف متنأ يأ ةداتعملا انتظقي لاح يف مانم يف اننأ ديري هنأ انل ققحيل «راهنلابو#

 ىفتكاو «ٍراَلأَو# :هلوق يف ءابلا ركذ مدع ببس اذهف مكمامأ امل ةبسنلاب ًامانمو ةظقي رادلا هذه

 نم وه [1 :نارمع لآ] 4 رْمَصْبَألا ٍلَوُأَل ءَريِمَل كَلِلَد ف كدإ» : ىلاعت هلوق يف لاقو .ليللاب
 ةروصلا كلت رهاظ نم اوريعا لب روصلا رهاظ ىلع اوفقت ال ةيآلا ىنعمف رابتعالا نم ال روبعلا
 دارم وه امنإو هسفنل دارم وه ام همون لاح يف ناسنإلا هاري يذلا نأ امك اهنم دارملا اهنطاب ىلإ



 رياكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا

 ملف :ليق نإف .راصتألاو ةنكملاو ةوقلاب مهل رهقلا بابسأ ؤيهتب هل مهتيذأ عفد ىلع هتردق ملع

 ىوقيو نكمتي ىتح روهمجلا هيف اميف لخديو ةيلكلاب هرارسأو هفراعم راهظإ فراعلا اذه كرتي مل
 امثيحف هيده نوفلاخي الف لك هللا لوسر ةئرو نيفراعلا نأ :باوجلاف هل ملسأ كلذ نوكيف

 قحلا نم هعم ام كي هللا لوسر ىفخأ امكف ًافنآ لبتح نب دمحأ مامإلا نع رم امك !وكلس كلس

 كلذكف قحلا نم هعم ام راهظإب ىلاعت هللا نم رمألا هاتأ ىتح نيركنملا ةلهجلا نع همتكو نييملا

 :مهفراعم مهزمر يف موقلا ىلع ًاضيأ ضرتعملا اذهل لاقيو :افو نب يلع يديس لاق .هتئرو

 ىلع مهقفاوي نأ هل يغبنيأ مهنونجو مهرمأل هتفلاخم لقاع لجر ىلع نيناجملا ركنأ ول تيأرأ

 نئاكلا ناسنإلا تيأرأ وأ هلّقعب رارفلا هنكمي وهو هوفلأي ىتح هلقع كرتيو مهلثم ننجتيق مهنونج
 ىلع ًابكم هيلجرو هيدي ىلع يشمي نأ الإ مهنيب ميقي نأ هرضري مل اذإ يراوضلا بائذلا نيب
 رارغلا هنكمي هنأ عم ا ا هل يغبنيأ ءمهيعك يوعي ىتح وأ ههجو

 يضريل هنم خلسني نأ ىلع رداقلل يغبني ال ؛هللاو ال ؟ةيناسنإلا ةقيرط ىلع ةماقإلاو مهنم

 دل اياكم ىلع دوت نأ نأ هللاب ذوعنف نينمؤم اوناك نإ هوضري نأ قحأ هلوسرو هللاف رشلا لهأ
 مهريغ ىلع ةيمجعأ نيبحملا عيمج ةنسلأ :لوقي هللا همحر نيفراعلا ضعب ناكو .هللا اناده

 نمف هلاح هيلع بلغ نم امأ «ءايلوألا نم نيتكمتملا قح يف هلك اذه ةيبرع مهباحصأل يهو
 نأ انغلب دقو .حيحصلا ملعلا ناسلب ال قشعلا ناسلب ملكتي هنأل هل ميلستلا قيرطلا لهأ بدأ

 ول ام كبح نم يب غلب دق :اهل لاقف هيلع تبأف دواد نب ناميلس ةبق يف ةروفصع دوار ًاروفصع

 لسرأف ناميلس ىلإ همالك حيرلا تلمحف اهتبلقل هدئجو ناميلس ىلع ةبقلا هذه بلقأ يل تلق
 قاشعلاو قشاع ينإ هللا يبن اي الهم :لاقف ؟هيلع ردقن مل ام لوقت نأ كلمح ام :لاقو هفلخ

 .ىهتنا ناميلس كلذ بجعأف قيقحتلاو ملعلا ناسلب ال .قشعلاو ةبحملا ناسلب نوملكتي امنإ

 هبارضأو ضرافلا نب رمع يديسك لجو زع هللا لهأ قيرط يف قاشعلل ميظع رذع كلذ يفو
 ءاملعل ميظع رذع باب مالسلا امهيلع رضخلا عم ىسوم ةصق يفو نيعمجأ مهنع هللا يضر
 هيلع رضخلا طرشل نايسن نع وه امنإ ىسوم نم مقو يذلا ناك نإو ةقيقحلا ءاملعو ةعيرشلا
 اوميقي ال نأ قيرطلا لهأ نأش نم ناكل هيلع ركنأ نملو ركنأ نمل رذع ةماقإ ةصقلا هذه يف نإف

 :رضخلا لاق امك هل نولوقي امنإو مهقيرط نع هباجحب مهملعل مهيلع ركنأ نم ىلع ججحلا

 اذإ ةظقيلا ملاع يف اهب دارملا اهانعم ىلإ مونلا لاح يف ةيئرملا ةرؤصلا كلت نم ربعيف هريغل
 لاح نم هاري ام لكف ايندلل بولطم وه ام ايندلا ىف ناسنإلا لاح كلذكو همون نم ظقيتسا

 يف لاطأو ةظقيلا ةلاح ايندلا يف هل رهظيو ربعي كانهف ةرخآلل بولطم وه امنإ لمعو لوقو
 هتبنت امل رطملاك نيفلكملا لاعفأ عيمج ةينلا نأ ملعا :نيثالثلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو .كلذ
 بسحب ةجيتنلا نوكتف يونملا وهو قلعتملاب فاتختو ةدحاو اهتاذ ثيح نم ةينلا إف ضرألا

 وأ ًاحيبق وأ ًاتسح لعفلا نوك هكرت وأ لعفلل دصقلا وه امنإ ةينلا ظفح نإف اهبسحب ال هب قلعتملا
 رثأ ةينلل سيلف فلكملل هنيعو عراشلا هزيم ضرع ضراع رمأ وهف نمو ةينلا رثآ ام ًارش وأ ًاريخ



 16 مهريغ ىلع ةقلغملا تارابعلا يف مهملكت يف قيرطلا لهأل رذعلا ةماقإ نايب يف :ثلاتلا لصفلا

 مهيلع نيركنملا ىلع ةجحلا اوماقأ هللا لهأ نأ رلو 10+ :فهكلا] 4َكينيَو نب قاف اًذه#
 ةجحلا ةماقإ نع نوزجاع مهنأ يخأ اي نظت الف «نيبملا رونلا نم هيلع مه امل كلذ ىلع اوردقل

 مولعلا نم هنوركذي اميف ًانطاب ءايلوألل ملسب نأ مالسلا هيلع ىسوم ميلعت ةصقلا يف نأ ؛اياصولا»
 كلف مهلاوحأ نم وأ مهمالك نم ءيش راكنإ كنم عرشلا ىضتقا نإ ميلستلا كلذ دعب مث ةيندللا

 سيل نم كلذ يف مهب هبشتي نأ افوخ ريغ ال ماهفتسالاو مالعتسالا هجو ىلع نكل ارهاظ هراكنإ

 رضخلا اهادبأ يتلا يناعملا كلتب رضخلا نع فك مالسلا هيلع ىسومل امف الإو ءمهماقم يف وه

 اهتقرخ :لاقو مهنذإ ريغب موق ةنئيفس قر نمف عرشلا رهاظ يف ةيلاطملا هب طقسي ال اهلثم نإف
 نأ تيشخ :لاقو أايبص لتق نمو ءارهاظ كلذب ةبلاطملا هنع طقست مل ملاظ اهبصغي ال يك
 يلولا لوقو :لاق .ًاضيأ عرشلا رهاظ يف هب ةبلاطملا هنع طقست مل ًارفكو ًانايغط هيوبأ قهري

 ولو رهاظلا مكحلا يف لامعألا هذه لثمل اغوسم سيل [46 :فهكلا) «ىرمأ نع ٌَنلَعف امو

 رشلا ماظنل ًاظفح الإ ًالوأ ىسوم نم عقو ام راكنإلا نأ ملعف «لوسر ريغ هنوكل هتيالو تققحت
 هللا رمأ ةياعرل أظفح ًارخلآ راكنإلا نع فك هنإ مث ريغ ال كلذ ىلع رضخلا عبتي نأ أفوخ رهاظلا
 ملعو .ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ىركذو ءهئايلوأ صاوخ يف لجو زع

 نأ امهدحأل سيل هنأو «ةبوهوملا مولعلا نايبل مهماقأ ًادابع ىلاعت هلل نأ كلذ دنع ىسوم
 الو .مهفاف ةجرد ىلعأ ضرتعملا ناك نإو هيف ميقأ اميف هعزاني نأ الو رخآلا ىلع ضرتعي

 للك وه :لقعلا ملعف ءرارسألا ملعو لاوحألا ملعو لقعلا ملع :ةثالث مولعلا ةلمج نأ ىفخي
 ةمالعو ليلدلا كلذ هجو ىلع روثعلا هطرش ليلد يف رظن بقع لصاح وأ يهيدب يرورض ملع

 ملع امأو .ميهفلا عماسلا دنع بذعو هانعم مهفو نسح هترابع تطسب املك كنأ ملعلا اذه

 ةوالحب ملعلاك ةتبلأ هتفرعمو هنادجو ىلع لفاع ردقي الو قوذلاب الإ هيلإ ليبس الف لاوحألا
 لقعلا ملعو رارسألا ملع نيب طسوتم ملعلا اذهو كلذ وحنو عامجلا ةذلو ربصلا ةرارمو لسعلا

 الف «يرظنلا لقعلا ملع ىلإ هنم برقأ رارسألا ملع ىلإ وهو براجتلا لهأ هب نمؤي نم رثكأو

 لخدي نأ بستكملا ملعلا ةمالعو ةميلسلا قاوذألا باحصأ الإ موصعم ريغ نم ءاج اذإ هب ذتلي

 هجمت لب اهراكفأ ثيح نم لوقعلا نازيم هلبقي ال نأ يبهولا ملعلا ةمالعو لوقعلا نازيم يف

 ةتيملا ضرألا نوكو «ضرألا يف حبسيو لزني هنأ هتلزنم اق ءاملاك ةصاخ هعجولا ااه نم ةتيلأ

 ةئتنملاو حيرلا ةبيطلا ةرهزلا جرخيف هل كلذ سيل هلوزنب ةريقفلا زوجعلا تيب مدهي وأ هب أيحبت

 : ىلاعت لاق اهبيط وأ ةرزبلا ثبحخ وأ ءاهبيط وأ ةعقبلا جازم ثيح نم «ةثيبخملاو ةبيطلا ةرمثلاو

 رمثأ ًاريخ فلكملا ىون نإ [4 :دعرلا] #4 لكلا ىف ضب ع اَهَسْنَب ُلِضَفيَ ريو ولم ّقش#

 . ىهتنا ارش رمثأ ارش ىون نإو ًاريخ

 يف لكأي فراعلا :هيف لاقو .ملعأ هللاو ةينلاب قلعت هل ام نيتسلاو نماثلا بابلا يف يتأيسو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 5.

 راكنإلا هبحاص ىلإ عراستي كلذلو لقعلا روط قوق يذلا ملعلا وهف رارسألا ملع امأو .ًابلاغ
 جمس ةرابعلا هتذخأ اذإ هنأ هتمالعو يلولاو يبنلا هب صتخي يذلا ماهلإلا قيرط نم لصاح هنأل

 ثحبلاو رظنلا فوت مل يتلا ةيصعتملا وأ ةفيعضلا لوقعلا هب تمر امبرو هكرد ماهفألا نع دعبو

 ةفيعضلا ماهفألا ىلإ ملعلا كلذ لصوي نأ ردقي ال هريغل ملعلا ميهفت ديري نم ناك انه نمو هقح

 ييحم خيشلا ناكو ؛ليبقلا اذه نم لمكلا مولع رثكأو ةيرعشلا تابطاخملاو ةلثمألا برضب الإ
 نإو صوصنلاب اوباجأ لاحلا ناطلس يف !وناك نإ مهنأ نيفراعلا نأش نم :لوقي يبرعلا نب نيدلا
 ال رارسألا مولع نأ كل ناب دقف .مهتاقوأ بسحب / مهف ةلدألا رهارظب كوباجأ ماقملا يف اوناك
 ملعت انه نمو .قرطلا هذه لكاش امو حيحصلا ماهلإلا وأ ةدهاشملاب لانت امنإو ركفلاب لانت
 هتلاسر يف نيدلا يبحم خيشلا هركذ رمع وهف نوثدحم يتمأ نم نكي نإ ِةلَي هلوق يف ةدئافلا
 عقي مل راكنإلا نأ ردق ول مث سيرارك ةثالث وحن يهو يزارلا نيدلا رخف خيشلا ىلإ اهبتك يتلا
 ةريره يبأ لوق دفي مل ةميلس لوقع باحصأ مهلك سانلا ناكو ىلاعت هللا لهأ ىلع دوجولا يف
 اذه ينم عطقل هتثثب ولف رخآلا امأو هتثئبف امهدحأ امأف نيءاعو ُهلَو هللا لوسر نع تظفح
 ريسفت نم ملعأ ام مكل تركذ ي ينأ ول سابع نبا لوق دفي مل كلذكو ماعطلا ىرجم ينعي موعلبلا
 يلازغلا مامإلا لقنو .رفاك ينإ متلقل وأ ينومتمجرل :قالطلا] نيتي ذل يل ىلاحت هلوق
 :لوقي ناك هنأ هنع هللا يضر نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز مامإلا نع هريغو «ءايحإلا» يف

 انثولا دبعي نمم تنأ يل ليقل هي حوبأولملع رهوج براي
 ًانسح هنوتأيامحبقأنوري يمد نيملسملا لاجر ٌلَحَمْسألو

 ملع وه يذلا يتدللا ملعلا وه همد هب نولحتسي يذلا ملعلا اذهب دارملاو :يلازغلا لاق

 ءاملع لحتسي ال كلذ نأل «.مهضعب هلاق امك لزعي نمو ءافلخلا نم ىلوتي نم ال رارسألا
 عفان هنإف لصفلا اذه يف لمأتف . ىهتنا نثولا دبعي نمم تنأ هل نولوقي الو هبحاص مد ةعيرشلا

 .كاده ىلوتي هللاو كل

 يف رحبتلا ديري نم اهيلإ جاتحيي يتلا طباوضلاو دعاوقلا نم ةلمج نايب يف : عبارلا لصفلا
 ملعلا مهسفنأ يف اوتبثيل دئاقعلا بتك اوفنص ام مالسإلا ءاملع نأ هللا كمحر ملعا .مالكلا ملع

 امب هلاغتشال ةمعنب اهيف ذتلي ال لظنحلا اهيف لكأي ققحملا لماكلاو «لسعلا «ىولحلا رادلا هذه

 : ىلاعت هلوق يف لاقو «سانلا مومه لمحت نم كلذ ريغو اهيلع ركشلا نم هب ىلاعت هللا هفلك

 صن اَنَيَلَع اًنَح تاي :ىلاعت هلوق وحتو 04 :ماعنألا] 4 ٌةَمَحيلا هِسَنَك َكَع كي :ر تك

 نأ نع هزني ىلاعت قحلا [4 :لحنلا] © ٍِليِعَصْلا ّدَّصَق هلأ َلَعَمم :هلوقو [47 :مورلا] © َنيِْؤمْلَ
 انتداعس هيف امب ًالزأ قلعت اذإ يهلإلا ملعلا نأ دارملا امنإو يعرشلا بجاولا دح تحت لخدي ,

 ةلصوملا قيرطلا كلت دوجو نم دب ال هنأ ىنعمب هجولا اذه نم ةبسنلا ىلع بوجولا كلذ ناك

 عاجطضا ببس هيف لاقو .كلذ يف ًاراتخم ىلاعت هنوك عم ملعلا هب قلعت يذلا رمألا كلذ ىلإ



 او مالكلا ملع يف رحبتلا دارأ نمل طباوضلاو دعاوقلا نم ةعومجم : : عبارلا لصفلا

 ةلاسر وأ ةلاسرلا وأ تافصلا وأ هلإلا اودحج نيذلا موصخلل ًاعدر كلذ اوعضو امنإو ىلاعت هللاب
 نم الإ ردصي ال امم كلذ وحنو توملا دعب ماسجألا هذه يف ةداعإلا وأ صوصخللاب هيي

 ال كلذب ناميإلا بوجو داقتعا ىلإ اوعجريل ءالؤه ىلع ةلدألا ةماقإ مالسإلا ءاملع بلطف رفاك

 ناكف قحلا قيرط ىلإ مهعوجر ءاجرو مهب ةمحر فيسلاب مهلتق ىلإ !وردابي مل املإو ريغ
 حصأ ناهربلاب عجارلا نأ مولعمو مالسإلا نيد ىلإ اهب نوقاسني يتلا ةزجعملاك مهدنع ناهربلا

 كلذك سيل ناهربلا بحاصو قافنلا ىلع هبحاص لمحي دق فوخلا ذإ فيسلاب عجارلا نم اناميإ
 دحاو دحاولا رصملا يف يفكيو كلذ يف مالكلا !اوطسبو ضرعلاو رهوجلا ملع اوعضو كلذلف

 الو :لاق مث .كلذ يف مالكلا نم «تاحوتفلا» ردص يف نيدلا يبحم خيشلا لاطأو «ءالؤه نم
 ذخأي نأ هيلع بجاولاف ىلاعت هللا مالك هنأب ًاعطاق نآرقلاب ًانمؤم ناك اذإ صخشلا نأ ىفخي
 يمطق ليل» نآرقلا نإف عرشلا نع ةدرجم لوقعلا ةلدأ ىلإ لودع الو ليوأت ريغ نم هنم هتديقع

 وه هبشي وأ تاقولخملا نم ءيش ههبشي نأ نع هزنم هنأ ىلاعتو هناحبس تبثأ دقف يلقع يعمس

 هلوقيو ١١[ :ىروشلا] # ريل اا غيبتلا َرَْو يلَثيُك سيل :ىلاعت هلوقب اهنم ًائيش
 تيثأو تايآلا نم اهوحتو :تاناصلا] 47 تفضي اَنَع ْوّرِهْلا ََر َكْيَر َنَحَبْساص : ىلاعت

 5+ :ةمايقلا] 29 را اي لإ © هرم بيو #5 :ىلاعت هلوقب ةرخآلا يف نينمؤملل هتيؤر
 لدف [15 : نيففطملا] 9 نوجا يو مهين نَع مَ 5 :رافكلا يف ىلاعت هلوق موهفمبو [؟7

 ُهُكَصِرَدُت ال :ىلاعت هلوقب ةطاحإلا يفن تبئأو هتع نوبجحي الو هنوري نيئمؤملا نأ ىلع
 هنوك تبثأو [64 :تلصف] © طيح بم نس م لعب مَن َّدإ## :ىلاعت هلوقبو *٠١[ :ماعنألا] # رسميا

 هلوقب ًاملاع ىلاعت هنوك تبثأو 1١ :كلملا] # ري ويش لك لع ٌوهو# : : ىلاعت هلوقب ًارداق ىلاعت
 ُلاَْثأل :ىلاعت هلوقب رشلاو ريخلل ًاديرم هنوك تبثأو 1١[ :قالطلا] 4 َنَلِ ٍءيَس لكي طال : ىلاعت

 هنوك تبثأو [* :رطافا 4 ُدَاَكِم نم ىِدْبَيَو هي نس ُلِضْبال :هلوقبو 1١[ :جوربلا] 469 ُدْو أَ
 تبثأو ١[ :ةلداجملا] © اًهِجِقَر يف كلم ىتلأ َلوَق هنأ َميَس َدَقط :ىلاعت هلوقب هقلخل ًاعيمس ىلاعت
 : هلوقبو 6 :ةرقبلا] * ٌريِصَب َنوُنَمَْس امي ُهّشآو# :ىلاعت هلوقب هدابع لامعأي ًاريصب ىلاعت هنوك
 تا : ىلاعت هلوقب ًاملكتم ىلاعت هنوك تبثأو 4 :قلملا) 4099 كي هلأ دأب م ّلأ»

 « مويقْلا حلا وه الإ هَلِإ هل ُهَّلْأ## :ىلاعت هلوقب ًايح هنوك تبثأو [114 :ءاسنلا] © اًمِيِلَكَحَت

 اذإ ةيمويقلا ةفص وه يذلا يهلإلا دراولا نأ مهيلع يحولا لوزن دنع مهروهظ ىلع ءايبنألا

 عجرف هدوعق الو همايق هيلع ظفحي نم مسجلل قبي ملف هريبدت نع يناسنإلا حورلا لغتشا مهءاج
 ىلع يشمي يذلا ناويحلا ناك امنإ :هيف لاقو .كلذ يف لاطأو ضرألاب هقوصل وهو هلصأ ىلإ

 نم صقن هلصأ نع دعب ناويح لكو نوكت هنع يذلا هلصأ نم هبرقل هريغ نم فعضأ هنطب

 ًافيعض هارت فيك فعضو هزجع ىلإ در امل ضيرملا ىرت الأ هنع عفترا ام ردقب هلصأب هتفرعم
 نعرفت هلصأ نع دعبو ًامئاق ىوتساو يفش اذإ مث هنم برق امل هيلع مكح هلصأ نأل ًانيكسم
 هزجعو هتنكسمو هضرم يف هلاحك هتحص لاح يف هللا عم ناك نم لجرلاف ةوملا ىعداو ربجتو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا مم

 م ع

 نع مي 25 الاجر الإ َتيَبَق نم اًنْلسَيَأ امَو# :ىلاعت هلوقب ةب لسرلا ةلاسر تيثأو [108 :ةرقبلا]

 تبثأو [09 :معفلا] 4 ِهَّمأ لَم دم :هلوقب هلك دمحم ةلاسر تبثأو 1104 :فسوي] هيل لم
 يس ام لك نأ تبثأو [ :بازحألا] < َنَعْيَيل َرَئاَعَو# :ىلاعت هلوقب ًاثعب ءايبنألا رخآ كي هن

 ٌدَقَلُ اًمُو» : ىلاعت هلوقب نجلا تيثأو [57 :رمزلا] # ٍءْيَش 1 يق: لاعت لوخ

 3 ىلاعت هلوقب ةنجلا نولخدي نجلا نأ تيثأو [05 :تايراذلا] 49 نجي ال نضالاو ّنْلْل

 يف ام َرْيَعَب اًذِإ# :ىلاعت هلوقب داسجألا رشح تبثأو [/ لح رلا] 4 7 ناب الو رُهْلَيَم ندإ ّنيتِيطَي

 دئاقعلا بتك يف ةحيحصلا ةلدألا نم روكذم وه امم كلذ لاثمأ ىلإ 15 :تايداعلا] # ٍروُبُمْل
 قلخو فحصلا رياطتو باسحلاو طارصلاو ضوحلاو نازيملاو ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا بوجوك

 ةزجعملا تبثأو 60 :ماعنألا] © وش نم تكلا ىف انظر ان# :ىلاعتو كرابت هللا لاق رانلاو ةنجلا

 نإف 0 :ةرقيلا] © اودي ءوِْتَم نم يوسي اك :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هلوقب ٍِللَو دمحم انيبنل
 هبر دودح ىسني نأ نمؤمل يغبني ال هنأ ملعف نيدلا يرحم خيشلا لاق .ِةلَي هتزجعم هلك نآرقلا
 نيع مهل دجوي مل م موصخ درب لاغتشالا يف هرمع بلاغ قرغتسيو رادلا هذه يف ة اهب هفلك يتلا

 يفو عدرأو عظفأ ةعيرشلا فيسف اهدوجو ريدقتب مث نوكت ال نأ نكمي بش عفدبو هداللب يف
 تنئج امبو يب اونمؤي ىتحو هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» : حيحصلا ثيدحلا

 لاق قحلا يب اودئاع نإ فيسلاب داهجلا وه امنإ اورضح اذإ مهتمصاخم ىلإ ِةلَك انعفدي ملو ههب

 موصخ وأ ةمهوتم موصخ درب لاغتشالا يف مهرمع اوعطقف مويلا سانلا لاغتشا لج وه اذهو

 لثم يف مالكلا بحاصل ليختيو حجارلا ىلع بهذمب سيل كلذو بهذملا مزالب نكل ةدوجوم

 مهنع ىلاعت هللا يضر فلسلا نأ ملعف هسفن عم ملكتي امنإ هنأ لاحلاو هريغ عم ملكتي هنأ كلذ

 مهعفني ىلاعت هللاف .رم امك مهرصع يف اوناك نيذلا موصخلل ًاعدر الإ مالكلا بتك اوعضو ام

 مايقل مالكلا ملع نع ةينغ اهيف نإف ةيعرشلا مولعلاب مويلا لغتشا نم لقاعلاف :لاق .مهدصقب

 ىلاعت هللا هلأسي مل ضرعلاو رهوجلا ىلع مالكلا فرعي مل وهو تام ناسنإلا نأ ولو اهب نيدلا

 بجو الثم عئارشلا ركني هدالب يف ثدح مصخ در ىلإ ناسنإ جاتحا نإ مث ةمايقلا موي كلذ نع

 ًالثم يمهربلاك عرشلاب هيلع لالدتسالا نود ةيلقعلا رومآلاب نكل هبهذم در يف رظنلا ديرجت انيلع
 نإف ةعيرشلا يف حدقي يذلا بيرغلا بهذملا نم هلحتنا ام لاطبإ ىلع عرشلا ليلد لبقي ال هنإف

 هيوادنف يلقعلا رظنلاب هدر الإ ءاود هل سيل انلق كلذلف هتبثي الف هنيبو اننيب عازنلا لحم وه حرشلا

 مهكاردإ يف ةداعلا مهل قرخ ًادابع هلل نأ ملعا :نيثالثلاو عبارلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو

 نوكسلا وأ ةكرحلاو برضلاك كلذو امهريغو رصبو عمس نم ساوحلا قيرط ريغ نم مولعلا

 نيلوألا ىلع تملعف ييدث نيب هلمانأ درب تدجوف يفتك نيب هديب برض هللا نإ) :َِّي لاق امك

 هلثم عقي نأ دعبي اذهو ةيونعملا وأ ةيسحلا ىوقلا نم ةوق نع ال لصاح ملع اذهف «نيرخآلاو

 ريداقم فرعت هب نأ ىلإ ةراشإ ردقلا ةليئ ىف هلك نآرقلا لزنأ امنإ :لاقو .ثرإلا قيرطب ءايلوألا



 8 مالكلا ملع يف رحبتلا دارأ نمل طباوضلاو دعاوقلا نم ةعومجم :عبارلا لصفلا

 نأ هانركذ امم كل ناب دقو .ىهتنا .رظنلا ققحو ةلأسملا هذه ىف كلقعب رظنا ًالثم انلوق وحتب
 يعطق ٌتاوتم هنإف رم امك ميظعلا نآرقلا نم اهذخأيلف تالالضلاو هبشلا نم هتديقع ظفح دارأ نم
 فشك وأ عرش هدضعي نأ ريغ نم رظنلاو ركفلا قيرط نم هتديقع ذخأي نم فالخب ٌموصعم
 لق ةروس مهيلع الت فيك كبر انل بسنا :دوهيلا هل لاق امل ِِلَك انيبن ىلإ يخأ اي رظناو
 درو تبثأ 4ع د لأ ىلاعت هلوقف ًادحاو ًاليلد رظنلا ةلدأ نم مهل مقي ملو (ٌدحَل ُهَّنَ
 ّمَل## ةيمسجلا ىفن دمصلا هللا ءهل كيرش ال هدحو ىلاعت هلل ةينادحولا تبثأو ددعلا ىفنو دحألل

 كيرشلاو ةيحاصلا ىفن «دحُأ اًوُْكح مل نكي َمَلَو» دلولا دلاولا يفن َدَن دلي حلو ديَج

 ليلدلاب اهتوبث دعب لقعلاب يناعملا هذه ةحص ىلع ناهربلا يلقعلا ليلدلا بحاص بلطيفأ

 ليلدلا ثيمحح نم ىلاعت هللا ةفرعم بلطي نم يرعش تيل ايو ميظعلا لهجلا نم كلذ نإ ؟يعطقلا
 ؟ال مأ نمؤم وه له رظنلا لاح يفو رظنلا لبق وه هتلاح تناك هفيك هيف رظني ال نم رفكيو

 يلصي ناك لهو ؟ال مأ هلوسرو هدبع ًادمحم نأو دوجوم ىلاعت هللا نأ هدنع تبث ناك لهو
 الو هيلع مه ام ىلع مهكرتيلف ماوعلا ةلاح يه هذهف هلك اذهل ًادقتعم ناك نإف ؟ال مأ موصيو

 هب لاغتشالاو مالكلا ملع يف رظنلا دعب الإ رومألا هذه دقتعي ال ناك نإو .مهنم ًادحأ رفكي
 خيشلا ناكو ناميإلا نم جورخلا ىلإ رظنلا ءوس هادأ ثيح بهذملا اذه نم ىلاعت هللاب ذوعنف
 نم دحأ ىلع درلل اودصتي نأ ىلاعت هللا لهأ نأش نم سيل :لوقي هنع هللا ىضر نيدلا ىبحم

 دحأ ىلع درلل ىدصت نمف عامجإلا اوقرخ وأ صوصنلا اوفلاخ نإ الإ ةيمالسإلا قرفلا لهأ
 ةرئاد يف اوماد ام مالسالا لهأ نإف رمألا سفن يف قح وه أرمأ مهيلع ركني هنأ نمأي الف مهنم

 لاقو .ىهتنا .مالسإلا نع جرخ نم فالخب قح ةهبش هيف ام وأ ًاقح الإ نودقتعي ال مالسإلا
 نم دحأ دئاقع نوحرجي ال مهنأ ىلامت هللا لهأ نأش نم ؛تاحوتفلا" نم نيثالثلا بابلا يف

 يذلا امو اهلهأ اهلحتتا نيأ نم اوفرعيل تاداقتعالا عزانم نع ثحبلا مهنأش امثإو نيملسملا

 يف ثحبلا نم 0 اهتداعس يف كلذ رثؤي لهو تدقتعا ام تدقتعا ىتح اهل ىلجت

 قرطت يتلا هيشلا نم ةميلس ةحيحص عرشتم لك عامجإب ماوعلا دئاقع نأ ملعف مالكلا ملع
 دق ىلاعتو هناحبس هللا نأل مالكلا بتك اوعلاطي مل نإو مالسإلا نيد دعاوق ىلع مهو نيملكتملا

 دلاولا نيقلتب امإ اهيلع نيدحوملا هللا رطف يتلا ةيمالسإلا ةرطفلاب ةديقعلا ةحص ىلع مهاقبأ

 ًَه ٌُش

 ىف نيثالثلاو سداسلا بابلا ىف لاقو ؟اهنم رخآلا ثلثلا ىف هلوزن ناكو :لاق اهنازوأو ءايشألا
 لاق امو ءايبنألا ةثرو هلوقل ةمآلا ءاملع اذهب بطاخملا نأ ملعا «ءايبنألا ةئرو ءاملعلا» :ِهيَي هلوق
 لثم هلف ءايبنألا عئارش عيمجب لمع دقف هلو دمحم ةعيرشب نآلا لمع نم لكف صاخ يبت ةثرو
 هللاو اهنم هتخسسن اميف ال مهعئارش نم انتعيرش هت دررق اميف نكل لكلا عئارشب لمع نم باوث

 .ملعأ

 نود نيملاعلا برب انمآ مهلوق ىلع ةرحسلا فقت مل امنإ :نيعبرألا بابلا يف (لاقو)



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ل

 هيزنتلاو ةفرعملا مكح ىلع ههيزنتو ىلاعت قحلا ةفرعم نم مهو حيحصلا ماهلإلاب امإو عرشتملا
 قرطتي مل ام مهدئاقع يف باوص ىلع مهو ةمئألا لاوقأو ةنسلاو باتكلا رهاظ يف دراولا
 تايآلل ليوأتلا ىلإ مهدحأ قرطت نإو عراشلل ًادارم نوكي ال دق ليوأتلا نإف ليوأتلا ىلإ مهدحأ

 بسح ىلع وهو ليوأتلاو رظنلا لهأب قحتلاو كلذ يف ةماعلا مكح نع جرخ دقف رابخألاو

 ةلدأ رهاوظ ضقاني ام ىلإ رظنلاب ءىطخم امإو بيصم امإف ىلاعتو هناحبس هللا ىقلي هملعو هليوأت
 مامهلا نب نيدلا لامك خيشلا انخياشم خيش ناكو «سيفن هنإف كلذ يف لمأتق .ةرهطملا ةعيرشلا
 يف ًادلقم ًادحاو ىرت نأ لقف ًادج رسع ناميإلا لئاسم يف ديلقتلا ريوصت :لوقي هللا همحر

 لالدتسالاب وشحيم قاوسألا يف مهمالك نإف ماوعلا داحآ ىتح ليلد ريغ نم ىلاعت هللاب ناميإلا
 قلخلل نإ نولوقي سانلا عمسي نأ وه ديلقتلا ةروصو هتاقصو ىلاعت قحلا دوجو ىلع ثداوحلاب

 همزجل كلذب مماسلا مزجيف هل كيرش ال هذحو مهيلع ةدايعلا قحتسي ءيش لك قلخو مهقلخ ابر
 ال مزج كلذ دنع هل لصح اذإف أطخلا نع مهنأشل ًاريبكتو مهب هنظل ًائنيسحت ءالؤه كاردإ ةحصب

 لوصح وه لالدتسالا دوصقمو ناميإلا نم بجاولاب ماق دقف ضيقنلا عقاولا نوك هعم زوجي
 خييشلا انخياشم خيش لاقو .بجاولاب همايق نم هنم دوصقملا وه ام لصح دق نذإف .مزجلا كلذ

 نأل لالدتسالا مدعب ًايصاع نوكي ال نأ ليلعتلا اذه ىضتقمو :فيرش يبأ نب نيدلا لامك

 ضورعب ددرتلا عوقول ةضرع ديلقتلا نأ ريغ وه طقس لصح اذإف كلذ ليصحتل ناك امنإ هبوجو
 يف ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لقنو .ىهتنا .كلذ نع هظفح هيف نإف لالدتسالا فالخب ةهبشلا

 يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا باحصأ لجأ يسخرسلا رهاز نب دمحأ نع «لوقعلا جارس) هباتك

 عمجا :يل لاق دادغبب يراد يف ةافولا يرعشألا نسحلا ابأ خيشلا ترضح امل :لاق هللا همحر
 ىنأل ةلبقلا لهأ ماوع نم دحأ ريفكتب لوقأ ال ينأ ىلع اودهشا انل لاقف مهتعمجف يباحصأ
 رهاط وبأ خيشلا لاق .ىهتنا .مهمعيو مهلمشي مالسإلاو دحاو دوبعم ىلإ نوريشي مهلك مهتيأر

 خيشلا نع لقن نم لوقي هللا همحر يريشقلا مساقلا وبأ مامإلا ناكو نيملسم مهامس فيك رظناف

 ميظعلا مامإلا اذه لثم نأل بذك دقف دلقملا ناميإ حصي ال لوقي ناك هنأ يرعشألا نسحلا يبأ
 . ىهتنا .ناميإ هعم مهل حصي الو هب تورفكي امب نيملسملا دئاقع بلاغ حرجي نأ هنم دعبي

 نأ ةلأسملا هذه يف يرعشألا ىلع عينشتلل عفادلا قيقحتلا : يكبسلا نب نيدلا جات خيشلا لاقو

 يايإ نيملاعلا بر انأ :نوعرف لاقل نيملاعلا ىلع اوفقو ول مهنأل نوراهو ىسوم بر مهلوق
 ناكو :لاق لاكشإلا عفتراق نوراهو ىسوم هيلإ وعدي يذلا يأ نوراهو ىسوم بر اودازف اونع
 مالسلا هيلع هنم كلذ نأ ةرحسلل مالعإ ةيح ةروص يف ترهظ نيح هاصع نم ىسوم فوخ يف

 ةروص ناكو :لاق جراخ نم هل ةقيقح ال هنأب هملعل وه هلعف نم فاخي ال ادحأ نأل رحسب سيل
 ًالابح سانلل تدب ىتح مهيصعو ةرحسلا لابح نم تايحلا روص تقلت اهنأ ىسوم اصع فقلل
 ناك ولو ةالطب رهظيف همصخ ةجح قحلاب مصخلا لطبي امك رمألا سفن يف يه امك ايصعو

 ىسوم اصع يف ةهبشلا ةرحسلا ىلع لخدل مهضعب همهوت امك يصعلاو لابحلا مادعتا اهفقلت



 ها مالكلا ملع يف رحبتلا دارأ نمل طباوضلاو دعاوقلا نم ةعومجم :عبارلا لصفلا

 دلقملا اذه ناميإ يفكي الف مهو وأ كش لامتحا عم ةجح ريغب ريغلا لوقل أذخآ ناك نإ دلقملا
 ًامزج نكل ةجح ريغب ريغلا لوقل ًاذخآ دلقملا ناك نإو ددرت ىندأ عم ناميإ ال ذإ هب مزجلا مدعل

 لاقو .ىهتنا .دمتعملا وه اذهو يلحملا لالجلا لاق هريغو يرعشألا دنع دلقملا ناميإ يفكيف

 يف رظنلا نأ مالكلا ملع يف ضوخلا مذ ةلأسم يف قيقحتلا :هريغو ينازاتفتلا نيدلا دعس خيشلا

 يف ةيافك ضرف اهنع هبشلاو كوكشلا عفدو اهقيقدتو ةلدألا ريرحت نم نيملكتملا قيرط ىلع كلذ
 هيف ضوخلا نم هيلع ىشخي نمم نيلهأتملا ريغ امأو هب مهضعب مايق يفكيف هل نيلهأتملا قح
 اناا يه لرحسم اعب د يلحملا اللا لا .هيف ضوخلا هل سيلف ةلضملا هبشلا يف عوقولا

 نب نيدلا يبحم خيشلا تاكو . ىهتنا . مالكلا ملعب لافتشالا نع فلسلا نم هريغوا يعفاشلا

 فشلا قرط نم همراولو ديحوتلا ىف ملكتي نم انآ تايهلإلا يف الخلا ريتك ركقلا ذإ ركذلاو

 يه ام ثيح نم رومألا ىلع ملكتي نأ هنأش نم فشكلا بحاص نأل فلسلا يهن يف لخدي الف
 ,لهأ مالكب دئاقعلا هذه دييشت تصصخ انه نمو تلق . ىهتنا .ءىطخي الف اهسفن يف هيلع

 لاق دقف هنع هللا يضر نيدلا يبحم خيشلا مالك نم ناك ام اميس ال يركفلا رظنلا نود فشكلا

 يسلاجم يف هب ملكتأ ام عيمج ؛ةيكملا تاحوتفلا» نم ةئامثلثو نيتسلاو سداسلا بابلا يف

 ملع يف طق دمتسأ الف هيف ملعلا حيتافم تيطعأ ينإف ميظعلا نآرقلا ةرضح نم وه امنإ يفيلآتو

 امب وأ همالكب هتاجانم يف ىلاعت قحلا ةسلاجم نم جرخأ ال ىتح كلذ لك هنم الإ مولعلا نم

 ىلاعت هللا دمحب ررقأ مل ينأ ملعا :«تاحوتفلا» نم ناذألا ىلع مالكلا يف لاقو .همالك هنمضت
 نم ءيش يف ةئسلاو باتكلا نع تجرخ امو عورشم ريغ ًارمأ طق هريغ الو اذه يباتك يف

 نع وه سيل يفيناصت يف هبتكأ ام عيمج :ةئامثلثو نيتسلاو سداسلا بابلا يف لاقو .يفيناصت

 نم ةظوفحم اهلك انمولعف كي هللا لوسر ريغ دحأل ديلقت هللا دمحب يدنع سيل :ةئامثلثو

 الإ هلوقن ام عيمج يف دمتعن ال هللا دمحب نحن «تاحوتفلا» نم رشاعلا بابلا يف لاقو .أطخلا
 نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو . ظافلألا هلمتحت ام ىلع ال انبولق يف ىلاعت هللا هيقلي ام ىلع

 عور يف يناحور ثفن وأ ينابر ءاقلإو يهلإ ءالمإ نع وه امنإ هبتكأو هتبتك ام عيمج :ةثامثلثو

 ام مهو [16 : هط] يمتص ام َفَقْللا# لوقي ىلاعت هللاو اونمؤي مل اوناكف ءرمألا مهيلع سبتلاو
 هتفقلت يتلا ىهو تاّيحلا روص نيرظانلا نيعأ يف !وعنص امنإو مهرحس يصعلاو لابحلا اوعنص

 مهيصع فقلت : : ىلاعت لاقل مهضعب همهوت ام ىلع رمألا ناك ولو مالسلا هيلع ىسوم اصع
 يصعلاو لابحلا نم تاّيحلا روص ذخأو ىسوم فوخ ةرحسلا دنع ةيآلا تناكف :لاق مهلابحو

 هنأ الإ ةرحسلا هب تءاج ام ليبق نم ٍذئنيح ىسوم هب ءاج يذلا نأ مهضعب همهوت ام لصاحو
 لوألا رجفلا نيب ام وهو رحسلا نم ذوخأم رحسلاو لاق مث كلذ يف لاطأو ًارحس مهنم ىوقأ
 وه الو حبصلا ءوض نم هطلاخ امل ليلب وه امف ةملظلاو عء ع طالتخا هتقيقحو يناثلا رجفلاو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا كر

 يحو ةبتر نع طحنم عورلا يف ثفنلا نإف لالقتسالا مكحب ال ثرإلا مكحب يل كلذ لك ينايك
 ءاملعلا نرم نكت ماهلإلا يحوو مالكلا يحو نيب يخأ اي قرفف .ةرابعلاو ةراشإلا يحوو مالكلا

 انباحصأ مرلعو اندرباع نأ ملعا :«تاحوتقلا» نم نيعبرألاو عباسلا بابلا يف لاقو .مالعألا
 نيتئامو نيعيرألاو سداسلا بابلا يف لاقو  يهلإلا ضيقلا نم يه امنإو ركفلا قيرط نم تسيل

 * ./إ نوكت ال قوذلا مولع ثإف قوذ الب ملعلا نم ال قوذلا مولع نم انمولع عيمج : اهنم

 عماتلا هبابلا يف لاقو . حيحسصلا 0 قداصلا ربخملا لقنب انل لصحي دق ملعلاو يهلإ لجت

 نع نكي مل «تاحرتفلا» باربأ بيترت نأ ملعا :ةئامثلثو نيعبرألاو نماثلا بابلاو اهنم نينامتلاو

 ام عيمج ماهلإلا كلم ناسل ىلع انل يلمي ىلاعت قحلا امنإو يركف رظن نع الو ينم رايتخا

 :ىلاعت هلوق يف امك هلعب امب الو هلبق امب هل قلعت ال نيمالك نيب ًامالك ركذت دقو هرطسن

 ةافو ةدعر حاكنو قالط تايآ نيب [1؟8 :ةرقبلا] # نَطْسْوْلا َةزلكَصلاَو ٍتوَلَسَصلا َلَع أوظِفلَح»
 نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نماثلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو .ىهتنا اهنع رخأتتو اهمدقتن
 مهبولق نأل كلذو طقف هيلع اوبّوب اميف مالكلاب مهفيناصت يف نوديقتي ال مهنع هللا يضر نيفراعلا

 ىلع هئاقلإل اورداب مالك مهل زرب امهمف اهنَم مهل زربي امل ةبقارم ةيهلإلا ةرضحلا باب ىلع ةفكاع
 ملعي ىلاعت وهو مهبر رمأل ًالاثتما هسنج نم سيل ام ىلإ ءيشلا نوقلي دقف مهل دح ام بسح
 هللاو وه ثيح نم أطخلا لبقي ال لمكلا مالك نأ ىلع لدت لوقنلا هذهف .ىهتنا .كلذ ةمكح
 ةمدقم ةيرورضلا مولعلا نأ ملعا :نيعبسلاو يداحلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاقو .ملعأ

 نم ًادلوتم وأ ًايرورض ليلدلا نوكي نأ الإ لصحي ال يرظنلا ملعلا ذإ ةيرظنلا مولعلا ىلع

 بابلا يف لاقو .ناهرب الو يعطق ليلدب سيلف كلذك نكي مل نإو ٍدعب وأ برق ىلع يرورض
 دوهشو اففشك نع ناك ام لك يه ةحيحصلا دئاقعلا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نيتسلاو نماثلا
 ريغ نم هءاج اذِإ قحلا ركني هنأ دعيي الف رخآ نود هجوب ديقم طوبرم رمأب هتديقع طبر نم امأو

 نيأ نم لوق ىلك يف رظنو داقتعالا عزانم نع ثحب نم لماكلا :نذإف هب ديقت يذلا هجولا كلذ

 هيبرم نم وأ هيوبأ نم هتديقع ذخأ اذإ ناسنإلا نأ ملعاو :لاق مث . كلذ يف لاطأو هلئاق هلحتنا

 فالخ كلذ يف ءاملعللف رظنلاب لقتساو هسفن ىلإ مجرو رمألا لقع كلذ دعب هنإ مث ًاديلقت

 لكلو قحلا فرعي ىتح ليلدلا يف رظني لاق نم مهنمو كلت هتديقع ىلع ىقبي لاق نم مهنمقف

 ًامدع هل نوكيف ققحم لطاب وه ام ةرحسلا هلعف ام كلذكف راصبألل سمشلا عولط مدعل راهنب
 وه سيل هنإف هنيع يف دوجو هل نوكيف ضحم قح وه امو هيف كشت ال ام أرمأ ت تكردأ نيعلا نإف

 نم رشع سداسلا بابلا يف ًاسضيأ كلذ ىلإ راشأو ىهتنا يئارلا هنظيو نيعلا دهشت امك هسفن يف

 . طق هلثمب انعمس ام سيفن مالك وهو :(تلق) لصألا

 اي :ةينابرلا فتاوهلا ضعب يف لجو زع هللا لوقي نيعبرألاو يداحلا بابلا يف («لاقو)

 كتبلط امو يل هلك ليللا لعجاف ًاليوط احبس راهنلا يف كل نإ ىلتي نآرقلل ال يل ليللا يدبع



 م مالكلا ملع يف رحبتلا دارأ نمل طباوضلاو دعاوقلا نم ةعومجم :عبارلا لصفلا

 الو ملعت ىلاعت هللاب مولع مث :ةثامعبرأو نيعبسلاو سداسلا بابلا يف لاقو . ىهتنا .هجو امهنم
 ةيمحيف هلاح ةيلغ دنع الإ صوصخم ٍدبع ناسل ىلع يرجتت الو اهب قطنلا الو اهداقتعأ زوجي
 :ةئامثلثو نيعبرألاو يداحلا بابلا يف لاقو .ةيامحلا تبهذ احص اذِإو ناركسلاك رّذعيو هلاح

 بحاص لثم امأو نيرصاقلا نم دحأل ةغئازلا لحنلاو ةلطابلا للملا بتك ىف رظنلا زوجي ال
 داقتعالا كلذ يف مهتقفاوم نم نمآ وهو اهولاق هجو يأ نم فرعيل اهيف رظنلا هلف فشكلا
 نيتئامو نيعبسلاو سماخلا بابلا يف لاقو .ىهتنا . حيصصلا فشكلا نم هيلع وه امل لطابلا

 رارسألا مولع نم هبلق ىلع هب ىلاعت قحلا فطعت ام رتس فراع لك ىلع بجي «تاحوتفلا» نم
 غلبي ال :ةفئاطلا هذه ديس دينجلا مساقلا وبأ لاق انه نمو ريكتلا هيلع عقيف ةماعلل هرهظي الو

 ال رارسألا مولعب قطن اذإ هنأل كلذو قيدنز هنأب قيدص فلأ هيف دهشي ىتح ةقيقحلا جرد دحأ

 نيدلا ييحم خيشلا لاق .ةرهطملا ةعيرشلا رهاظ ىلع ةريغ هيلع اوركني نأ الإ نيقيدصلا عسي

 ةقدنزلاب ائيف اودهشو رارسألاو فراعملا انراهظإ ةطساوب نحمو رومأ نيفراعللو انل عقو دقلو
 نودلقملا انل ودع ىدعأو ليلق الإ هعم نمآ امو هموق هبذك ٍكوسرك انرصو ىذألا دشأ انوذآو

 تفعضف مهلايخ ةنازخ- تدسف دق سوه لهأ موق ءالؤه انع نولوقيف ةفسالفلا امأو مهراكفأل

 انأ عم انعرش فلاخي مل اميف انوبذكي ال باتكلا لهأك انولعج انوقدصي مل ذإ مهتيل ايو مهلوقع
 : ةثامعبرأو نيثالثلاو نماثلا بابلا يف لاقو . ىهتنا .مهلهجل انيلع مهراكنإ هللا دمحب انرضي ال

 ريغ ةبيرغ قرط نم اهباحصأ تءاج اهنأل مهمولع ىلاعت هللا لهأ ىلع نوركتي سانلا ناك امنإ

 نوركني اوناك كلذلف ركفلا قيرط نم مهتءاج امنإ سانلا مولع رثكأو فشكلا قرط يهو ةفولأم

 ةضايرلاو ةدهاجملاب هبلق ةآرم ءالج ىلع ردقي دحأ لك امو قيرطلا اذه ريغ نم مهءاج ام لك
 لاقو .ىهتنا .رارسأو مكح كلذ يف هلل نكلو مهترئاد لخسديو هللا لهأ مالك مهفي ريصي ىتح

 لجو زع هللا مالك نم ةضماغلا يناعملا مهف دارأ نم :ةئامعبرأو نيثالثلاو نماثلا بابلا يف

 اهلاوزل حرفيو هيلع اهلوخد نم هرطاخ ضبقني ريصي ىتح ايندلا يف دهزيلف هئايلوأو هلسر مالكو
 بابلا يف لاقو .ىهتنا .ًادبأ ضماوغلا مهف ىلإ هل ليبس الف ايندلا ىلإ هليم عم امأو هدي نم
 لحو ةعيرشلا يضماوغ مهف ىلإ لوخدلا دارأ نم «تاحوتفلا» نم ةئامثلثو نينامثلاو يناثلا

 لوقيو هبر عرش هيدي نيب مدقيو هيأرو هلقع هب مكحي ام لك كرتيلف ديحوتلا مولع تالكشم

 ىلإ كب بهذت ةيآف ةدهاشملا نع كقرفت هيناعم نإف هيناعم عم فقتل ليللاب نآرقلا تولت اذإ

 اهنئاطب شرف ىلع ًائكتم روحلا عم كتنج يف تنك اذإ انأ نيإف يئايلوأل اهيف تددعأ امو يتنج

 ًالوغشم تنك اذإ انأ نيأف باذعلا عاونأ نم اهيف ام نياعتف منهج ىلإ كب بهذت ةيآو قربتسإ نم
 مهيلع ىسيع وأ ىسوم وأ حلاص وأ دوه وأ ءحون وأ «مدآ ةصق ىلإ كب بهذت ةيآو اهيف امب

 تقو اهلف ماكحألا طاينتسا امأو ىلع كبلقب عمتجتل الإ ربدتلاب كترمأ امو اذكهو مالسلا ةالصلا

 تفتسا ثيدح يف نيعبرألاو ثلاثلا بابلا يف لاقو كلذ يف لاطأو عفرأو عيفر ماقم مثو رخآ

 هب اوفرع هنع اوثحب اذإ مهنإف نيعروتملا ماقمل رتس ثيدحلا اذه يف نوتفملا كاتفأ نإو كبلق



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 6

 تافصلا تايآ نم هسفن ىلإ ىلاعت قحلا هبسن ام كرتأ فيكف ىلثم دبع تنأ امنإ هعزان نإ هلقعل

 تمزلأ كنأ ولو كبر ةفرعمب فيكف كسفن ةفرعم نع رصاق كنأ عم هلقعت نع تنأ كزجععل ًالثم
 كير هب ربخأ ام يف لالدتسالاو رظنلا تلعجو يقلتلاو ناميإلا مكح تمزلل فاصنإلا كسفن

 نأ كايإ :«تاحوتفلا» نم نيتئامو نيعبرألاو سداسلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو لجو زع

 تمهف نإو هب مكح ام لكب لمعلا ىلإ رداب لب يمسرلا ملعلا يف كدي نم عرشلا نازيم يمرت
 ركم هنإف هيلع لوعت الف هب مكحلا رهاظ ءاضمإ نيبو كنيب لوجي امم سانلا همهفي ام فالخ هنم

 فشكلا ميدقت نأ ملعاو :لاق مث .كلذ يف لاطأو رعشت ال ثيح نم يهلإلا ملع ةروصب يهلإ

 الإ طق يتأي ال حيحصلا فشكلاف الإو هلهأ ىلع سبللا ةرثكل اندنع ءيشب سيل صنلا ىلع
 قحلو هللا لهأ كلس يف ماظتنالا نع جرخ دقف صنلا ىلع هفشك مدق نمف ةعيرشلا رهاظل ًاقفاوم

 نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم ةئامو نينامثلاو سماخلا بابلا يف لاقو . ىهتنا .ًالامعأ نيرسخألاب
 نع يلو جرخ امهمف ةعيرشلا نم ءاملعلا يديأب ام يه ضرألا يف ةعوضوملا عرشلا نازيم

 هل انملس هلاح هيلع بلغ نإف هيلع راكنإلا بجو فيلكتلا لقع دوجو عم ةروكذملا عرشلا نازيم

 يف ًادح بجوي رمأب رهظ نإف لوقعلا لهأ نم كلذ ىلع هعبتي نم مدعل هيلع ركنن الو هلاح
 انإ هلوق هيلع دحلا ةماقإ نم همصعي الو دب الو دحلا هيلع ميقأ مكاحلا دنع تباث عرشلا رهاظ

 ةرخآلا رادلا يف مهنع تطقس امنإو ايندلا يف ردب لهأ نع طقست مل ةذخاؤملا ذإ ردب لهأك

 ال ةرفغملا ذإ عرشلا يف صاع وهف كل ترفغ دقف تئش ام لعقإ هل ليق ولو دبعلا نأ ىلع

 يذلا مكاحلاف دودحلا كنع تطقسأ لقي ملو كل ترفغ دقف لاق كلذلو بنذ نع الإ نوكت

 يلوتم نم هسفن يمحي نأ لاحلا بحاص ةمالع نمو :لاق .روجأم ريزعتلاو دحلا اذه هيلع ميقي
 نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا .هوحن اهكرحي نأ عيطتسي الف ًالثم هدي سبيتف دودحلا

 لهأل ايلعلاف ىلفسو ايلع ناترئاد اهل ةعيرشلا ذإ ةقيقحلا نيع يه ةعيرشلا نيع نأ ملعا :نيتئامو
 يف هودجي ملف فشكلا لهأ هلاق ام ىلع ركفلا لهأ شتف املف ركفلا لهأل ىلفسلاو فشكلا
 فشكلا لهأو فشكلا لهأ ىلع نوركني ركفلا لهأف ةعيرشلا نع جراخ اذه اولاق مهركق ةرئاد

 دحأ ركفلا مولع نأ امكف نامزلا ميكح وهف ركفو فشك اذ ناك نمف ركفلا لهأ ىلع نوركني ال
 نيفرطلا نيب عماجلا ناك امل نكلو نامزالتم امهف فشكلا لهأ مولع كلذكف ةعيرشلا يفرط

 اذإ ةالولا لعاشم ءوض ىلع لزغلا نع دمحأ مامإلا تلأس امل يفاحلا رشب تخأ ترهتشا امك

 تميع ولو اهيف يلزغت ال قداصلا عرولا جرخي مكتيب نم :دمحأ مامإلا اهل لاقو ليللا يف ترم

 لاؤس ريغ نم لزغلا كل عدت تناكف اهبار نيح كلذ نع تلأس ام كبلق تفتسا ثيدح ىنعم

 انماقم نوكيل انبولق ىف نازيملا كلذ اناطعأ امنإ ِةَلَيف هنإف كلذب اهيلع ىنثي الو اهماقم رتستو

 نأ هلف هب يدعقم اندحأ نوكي نأ الإ مهّللا هللا الإ هملعي ال ًاصلخم ًاصئاخ سانلا نع ًاروتسم
 ةوعدلا نيب عمج نم لاجرلا نم لماكلا :نيعبرألاو سماخلا بابلا يف لاقو عبتيل هعرو رهظي
 ىتح خباشملا تاياكحو قئاقرلاو ثيدحلا بتك هتءارقب هللا ىلإ وعديف ماقملا رتس نيبو هللا ىلإ



 ناد مالكلا ملع يف رحبتلا دارأ نمل طباوضلاو دعاوقلا نم ةعومجم :عيارلا لصفلا

 مهف ىسوم نأ الولف رمألا رخآ رضخلا نع فك ىنسومل امف الإو امهنيب رهاظلا لهأ قرف ًازيزع
 دحألا بابلا ىف لاقو .ىهتنا .ًالوأ هيلع ركنأ امك ًارخآ هيلع ركنأل قح ىلع رضخلا نأ

 يتلا هبشلا يه تالوقعملا رفس يف قيرطلا عاطق نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم ةئامسمخو نيرشعو
 نأ نم رفاسملا ولخي الو تاليوأتلا يه تاعورشملا يف رفسلا قيرط عاطقو هلقعب رظانلا قرطت

 دقف ةهبش الو ليوأت هيف سيل لحم ىلإ رفاسملا لصو نإف نيقيرطلا نيذه ىدحإ يف نوكي
 ال نيلمكملا ءايلوألا نيزاوم نأ ملعا :نيعبسلاو يناثلا بابلا يف لاقو . ىهتنا .هريس ىهتنا
 امف ةقلاخملا ىلإ مهبسنت ةماعلا ناك نإو ةعيرشلا ةفلاخم نم نوظوفحم مهف أدبأ ةعيرشلا ءىطخت

 يف مهنود وه نمم مهريغ نيزاوم ىلإ رظنلاب ةفلاخم يه امنإو رمألا سفن يف ةفلاخم يه
 ةثالث نيزاوملاو :لاق مث كلذ يف لاطأو ىلاعت هللا لهأ ملع يف حدقي ال كلذ نإ مث «ةجردلا

 لوعي ال ءارآ يهف ةثالثلا ءالؤه ادع امو قلطملا داهتجالا نازيمو فشكلا نازيمو عامجإلا نازيم

 اهل لدتسا ةلأسم دجت نأ كايإ : نيتئامو نيتسلاو سداسلا بابلا ىف لاقو .اهيلع ىلاعت هللا لهأ
 لب يأرلا ءىدابب ةلأسملا هذهل لالدتسالا اهب حصي ال ةيآلا هذه لوقتف نآرقلا نم ةيآب اهبحاص
 ىدهلا ةمئأ نم نورسفملا هب هرسف ام عيمج لبقي نأ ىلاعت هللا مالك ةبترم نإف كلذ يف صبرت

 رسفي نم طرش نم نأ ىفخي ال نككل :لاق مث .كلذ يف لاطأو هريغ يف كلذ دجوي الو هعسول

 .ىهتنا .رفك دقف هيأرب نآرقلا رسف نم نأ درو دقق الإو ظفللا هلمتحي امع جرخي ال نأ نآرقلا

 لوقتو ًالثم ىلزتعم وأ فوسليف اهلاق ةلأسم راكتإ ىلإ ردابت نأ كايإ «ثاحوتفلا» ةمدقم ىف لاقو
 فوسليفل هلاق ام لك سيل ذإ هل ليصحت ال نم لوق اذه نإف ةلزتعملا وأ ةفسالفلا بهذم اذه

 6 عراشلا ناك نإ اميس الو قحلا نم هدنع امم ةلأسملا كلت نوكت نأ ىسعف ًالطاب نوكي ًالثم
 عضو دقو «نيدهتجملا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا ءاملع نم ذحأ وأ اهب َحّيَض
 امو سوفنلا دياكمو تاوهشلا نم يربتلاو مكحلاب ةنوحشم ةريثك ابتك ةفسالفلا نم ءامكحلا

 درلا ىلإ يخأ اي ردابت الف عئارشلل قفاوم حيحص ملع كلذ لكو رئامسفلا ايافخ نم هيلع توطنا

 أاقفاوم أقح كلذ نوكي دقف رظنلا دحت ىتح فوسليفلا كلذ لوق تيثأو لهمتو كلذ لثم يف

 ملاعلا كلذ نإ كلوق امأو هتعيرش ءاملع نم دحأ وأ ةلأسملا كلت لاق عراشلا نوكل ةعيرشلل

 قحلا نم اهنوك نع كلوهذ عم ةفسالفلا بتك يف اهعلاط وأ فوسليف نم ةلأسملا كلت عمس

 يديس مدقلا اذه ىلع ناكو :تلق .مهلاوحأ نم نوملكتي ال ةلقن مهنأب الإ ةماعلا مهفرعي ال

 .مهنع ىلاعت هللا يضر يكاجلا نيسح يديسو دهازلا دمحأ يديسو يربعجلا ميهاربإ خيشلا

 هللا نم ةياتع هتوبن لبق مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرشب ْةِلَك ًادمحم ىلاعت هللا دبعت امك هيف لاقو
 لمعلا ةقناعم هيلع بجي لماكلا يلولا كلذكف ةلاسرلا هتءاجو يحولا هأجعق ىتح هل ىلاعت
 نم نوكيو نآرقلا يناعم مهليف هنع مهفلا نيع هبلق يف هل ىلاعت هللا حتفي ىتح ةرهطملا ةعيرشلاب
 نيح ِهلَم هللا لوسر ناك امك قلخلا داشرإ ىلإ كلذ دعب ىلاعت هللا هدري مث لادلا حتفب نيثدحملا

 .ملعأ هللاو لسرأ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا هك

 ةلأسملا كلت عمس ملاعلا كلذ نإ كلوقف بذكلا امأ .ٌبذكو لهج وهف هيف ةعيرشلا قفاو يذلا
 ٌةلداع ةتيب كلذب كدنع تميقأ الو هنم كلذ دهاشت مل تنأو مهبتك يف اهعلاط وأ ةفسالفلا نم

 اذه كضارتعاب تجرخ دقف لطابلاو قحلا نيب ةلأسملا كلت يف قرفت مل كنوكف لهجلا امأو

 رظنلا داسفو لقعلا صقنو بذكلاو لهجلا لهأ كلس يف تطرختناو قدصلاو ملعلا نع

 وأ فوسليفلا هب كاتأ ام ىخأ اي ذخف .ةيلهاجلا ةيمحلاب قحلا لهأ قيرط نع فارحنالاو

 لوقت نأ نم نسحأ هانعم كل حضتي ىتح ًاليلق ًاليلق كسفن ىلع دتهاو صبرت مث ًالثم يلزتعملا

 نيرشعلاو سداسلا بابلا يف لاقو .نيملاظ انك لب اذه نم ةلفغ يف انك دق انليو اي ةمايقلا موي
 هيف اوئطخأ امل وه امنإو مسإلا اذه درجمل تمذ ام ةفسالفلا نأ ملعا ؛تاحوتفلا» نم نيتئامو

 وه ينانويلا ناسللاب ًافوسو ةمكحلا بحم وه فوسليفلا ىنعم نإف تايهلإلاب قلعتملا ملعلا نم

 نم رثكأ ةيهلإلا يف مهوئطخ راكفألا لهأ نأ ريغ ةمكحلا بحي كش الب لقاع لكو ةمكحلا

 ييحم خيشلا لاقو .ىهتنا .رظنلا لهأ فانصأ نم ناكو ًايفوسليف وأ ًايلزتعم ناك ءاوس مهتباصإ
 ةقيقحلا ىلع عالطالا ىلع تلمعو ةولخلا تلخد دقل :«راونألا حقاول» باتك يف نيدلا
 نع ملعلا اوذخأ مهنأل كلذو ليوأتلا ْنم ةفسالفلا ىلع لخد امنإ أطخلا تيأرف ةيسيردإلا
 انتعيرش ءاملع بفلتخلا امك هتعيرش مهف يف اوفلتخا ءامسلا ىلإ عفر املف مالسلا هيلع سيردإ

 دئاقعلا ةحص رادم :«تاحوتفلا» ةمدقم يف لاقو .ىهتنا . سكعلابو اذه مرح ام اذه لحأف

 لخأي نمم قثؤأو مصعأ ناك عراشلل ًامزج ًاديلقت هناميإ ذخأ نم نإ ىتح اهب مزجلا لوصح ىلع

 داريإو هتلدأ ىف ليخدلاو ةريحلا نم ًانطف ًاقذاح ناك اذإ اهيلإ قرطتي امل كلذو ةلدألا نع هناميإ

 :لاق ءكلذ يف لاطأو كالهلا اهيلع فاخيف اهيلع دمتعي قاس الو مدق هل تيثي الف اهيلع هبشلا

 ليلدلا هجو ىلع اورثعو لالقتسالا مهرظن يف اوفوتساو اورظن اذإ مهدجت ءالقعلا مالك لمأتو

 يلزتعمك ةفئاط نم مصخ- مهل موقي رخآ نامز يف مهارت مث لولدملاب ملعلا رمألا كلذ مهاطعأ

 ناك لوألا كلذ نأ نوريف هيف حدقيو هب نوعطقي اوناك يذلا مهليلد ضقاني رخآآ رمأب يرعشأ وأ

 هملع يف وه نمم اذه نيأو كلذ يف نازيملاب اولخأ مهنأو مهليلد ناكرأ اوفوتسا ام مهنأو أطخ
 هللاب ءاملعلل ةريصبلا ذإ :هيف ددرت ال لوقعلا تايرورضك هنإف عراشلل مزاجلا هديلقتب ةريصب ىلع

 نم .ددرتلاو هبشلا لبقي لوغدم هنإف لّقعلا نم جتنام لك فالخبب لوقعلل تايرورضلاك ىلاعت

 راكذألاب الإ ىلاعت هللا ركذي ال نأ ققحملل يغبني :نيعبرألاو عباسلا بابلا يف (لاقو)

 دحاو ظفل يف ًاعم ةوالتلاو ركذلا نيب عمجيف ايلات هركذ يف نوكي ىتح نآرقلا يف ةدراولا
 نود ركذلا رجأ هل ناك ةوالتلا دصق ريغ نم ركذلاب ىتأ ولف نيركاذلاو نيلاتلا رجأ ىلع لصحيف

 :ثيدح يف لاق مث كلذ يف لاطأو دصقلا نم صقن ام ردقب ةليضفلا نم صقنف ةوالتلا
 ءاقلل بيس موصلا ناك امل هنأ ملعا .«هبر ءاقل دنع ةحرفو هرطف دنع ةحرف :ناتحرف مئاصللا

 ةاجانم ةالصلاو هتدهاشم وه يذلا هللا ءاقل جتنأ هنوكل هجولا اذه نم ةالصلا نم متأ ناك برلا

 ينيب ةالصلا تمسق» :لاق هارت الأ موصلا بحصي الو ةالصلا بحصي باجحلاف «ةدهاشم ال



 هاب مالكلا ملع يف رحبتلا دارأ نمل طباوضلاو دعاوقلا نم ةعومجم :عبارلا لصفلا

 يرعشألا دنع ةهيش ثروي يلزتعملا ليلدو يلزتعملا دنع ةهبش ثروي يرعشألا ليلد ناك انه

 يضاقلا هيلإ بهذ ام فالخ ىلإ بهذي يلاعملا ابأ ىرتف نيعم بهذم مساب وأ ةرعاشألا مساب

 ةيلإ بهذ ام افالخ ىلإ ٠ بهذي ذاتسألاو ذاتسألا هيلإ بهذ ام فالخ ىلإ بهذي يضاقلا ىرتد

 ملعلا بوجو نطاوم يف نورذعي ال رظنلا "3 نأ ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو نيدهتجملا

 لوبق هيلع لدي امك رظنلا مولع نم ىوقأو ملعلاب قحلم هب ربخأ اميف موصعملا ديلقتلا نأو

 مهغيلبت نامز يف انك ام نحنو ىلاعت حلا ةوعد اهوغلب اهءايبنأ نأ ةفلاسلا ممألا ىلع انتداهش

 الو مهريغو نوعرفو دومثو داعو حون نع هباتك يف هب انربخأ اميف لجو زع هللا انقدص امنإو

 نينامثلا بابلا يف خيشلا لاقو .هرمأ نم نيقي ىلع ايندلا يف ناك نمم الإ ةمايقلا موي كلذ لبقي
 هسفن يف ماقأ نم امأو عطقلا ىلع هبر فرعي ناك نإ الإ ًةدابع ناسنإ نم حصي ال هنأ ملعا :نيتئامو

 .ًائيش هللا نم هنع ينغي الو نظلا كلذ هنزحب نأ دب الف عطقلا ىلع ال نظلا ىلع هدبعي ًادوبعم
 رتاوتم ن صن دوجو رومألا نم رمأ يف داقتعالا بوجو طرش , نم «تاحوتفلا» ردص يف لاقو . ىهتنا

 نوكي اميف نكلو هب مكحيلف يفكي حيحصلا دحاولا رب ريخلا هلنع ناك نمو ققحم فشكو أ هيف

 نإ لقيلو نييعتلا ىلع هتديقع يف هلعجي نأ يغبني الف ةرخآلاب همكح قلعت نإف ايندلا ماكحأب ًاقلعتم

 نع حص ام لكبو هب ٌنمؤم انأف يلإ لصو امك رمألا سفن يف ِةي هللا لوسر نع ًاحيحص اذه ناك

 حص ام الإ دئاقعلا يف نوكي نأ حصي الف ملعأ مل اممو تملع امم ِةكَ هلوسرو ىلاعتو كرابت هللا

 امهنيب عمجلا نكمي ال رتاوتم صن هضراعي مل ام يلقعلا ليلدلاب امإو رتاوتلاب امإ عطقلا قيرط نم

 ملع وه ام ثيح نم نكل هيلع مودي نأ نمؤملا ىلع بجيو لقعلا ليلد كرتيو صنلا دقتعي كانهو

 ناكو .ناميإلا ماقم اهيطعي يتلا ةروصلا ريغ ىلع دراولا رمألا نوكي دقف داقتعا وه ام ثيح نم ال

 ناكو .ماهلإلا مولعب تنرق اذإ ماهوأ رظنلا مولع :لوقي هللا همحر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشل

 اورفظ مهنأ مهسوفن دنع نونظي نيملكتملا نإف نيملكتملاو راظنلا ةفئاط هيلع امك فشكلا

 نم مهدنع لصح ام ىلإ نونكسي مهارتف قئاقحلا نم هودهاشو تامالعلا نم هويصن امب مهيولطمب

 .مهفاف مسقني ال موصلاو «نيفصن يدبع نيبو

 ىقرتي ال امك 7 لامعألاب نوقرتي الف لمعلا يف ال ملعلا يف يقرتلا ةكئالملل :(هيف لاقو)

 اهملع نيح مدآ نم ةدايزلا تلبق ام ملعلا يف ىترت تناك ام ةكئالملا نأ ولو لمعلاو ؛ملعلا يف
 نماثلا بابلا يف لاقو .كلذ لمأتف مهدنع نكي مل ءامسألاب ًاملع مهداز هنإف اهلك ءامسألا
 ىلع هب مكرمأ اميف هللا !وعيطأ يأ [* :دمحم] © لوس اوثيطاو دنا اوحيطأ# :هلوق ىف نيعبرألاو

 رمأ لصفف ؟لوسرلا اوعيطأو» :لاق مث مكرمأي هللا نإ» :86 هيف لاق امم يي هلوسر ناسل



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ل

 عيمج اورقأل مهرظن عستا ولو ةفرعملا يف روصق كلذو مهفلاخ نم نورفكيو طوبرملا داقتعالا
 ةمدقملا تهتنا . ملعأ ىلاعت هللاو نيتئامو نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف هركذ قحب نيدحوملا دئاقع

 ييحم خيشلا دئاقع قباوس ركذب ةطوسبم مالكلا ملع ثحابم ركذ يف عرشنلو «ىلاعت هللا لضفب

 ةدرفنم خيشلا نع ةبيرغلا ةملكلا نوركذيف خيشلا ىلع نوركنملا هلعفي ام سكع اهقحاولو نيدلا
 لوقتب باتكلا ثحايم تردصو .هنم هيلإ لخدي اًريلهد ءىش لكل نإف اهلبقي صخشلا داكي الف

 يف لوقنلاب بيجأو لأسأ لازأ الف مهلوقتب اهتبقعأ مث فشكلا لهأ مالك مهفل ًاديهمت نيملكتملا
 اذإ .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبملا كلذ يف يتلا تالاكشإلا بلاطلل حضتي ىتح ثحبملا كلذ

 :قيفوتلا يلاعت هللابو لوقأف كلذ تملع

 هل كيرش ال هكلم يف درفثم دحأ دحاو ىلاعت هللا نأ نادب يف :لوألا ثحبملا

 زاج ول ذإ هل كيرش ال ٌدحاو ىلاعت هللا نأ فرعي لقع هل نم لك نأ ىلاعت هللا كديأ ملعا

 عوقو عنتميف هنوكسو ديز ةكرحك هدض رخآلا ديريو ايش امهدحأ ديري نأ زاجل نينثا هلإلا نوك
 يف هطسب يتأيس امك امهعامتجاو نيرؤكذملا نيدضلا عافترا عانتمال امهعوقو مدعو نيدارملا

 قحلا هلإلا وه هديرم نوكيف امهدحأ عوقو نيعتيف .ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه ثحابم رخآ

 دحاولاو :نيملكتملا روهمج لاق .ءالقعلا عامجإب اذحاو الإ هللا نوكي الف هزجعل رخآلا نود

 نم هجوب هبش هريغ نيبو هنيب نوكي ال يأ ةددشملا ةدحوملا حتفب هبشي الو مسقني ال يذلا وه

 ثداحلاو ًاثداح ناكل ءاهتنا وأ ءادتبا هل ناك ول ذإ ٌءاهتنا الو ٌءادتبا هدوجول نوكي الف هوجولا
 هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو .ًاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعتو ثدحم ىلإ جاتحي
 يرابلا وهو لحم ىلإ رقتفي الو مسقني الو زيحتي ال دحأ :لوألا :ماسقأ ةعبرأ داحألا :لوقي
 الو زيحتي دحأ :ثلاثلا .مسجلا وهو لحم ىلإ رقتفيو مسقنيو زيحتي دحأ : يناثلا .العو لج

 وهو لحم ىلإ رقتفيو مسقني الو زيحتي ال دحأ :عبارلا . رهوجلا وهو لحم ىلإ رقتفيو مسقني
 ةرابع هذهف سيفن هنإف هلمأتف ثداحلاو ميدقلا دوجولا عومجم وه اذهو .ىهتنا .ضرعلا

 :«تاحوتفلا» نم رارسألا باب يف لاقف هللا همحر نيدلا يبحم خيشلا ةرابع امأو .نيملكتملا
 ذإ ءيش يف وه لحي وأ ءيش هيف لحي نأ ىلاعت دحاولا ماقمو عامجإب دحاو ىلاعت هللا نأ ملعا

 مث نكي مل هللا رمأ نم انيلإ غلب ام هللا لوسر ةعاطب دارملا ناك ولو هلوسر ةعاط نم هللا ةعاط

 دنع نم وه لقي مل امم هنع ىهنو هب رمأ اميف هعطن نأ ٍديي هل انتعاطب دارملا امنإو ةدئاز ةدئاف

 [7 :رشحلا] © اوهام ُدْنَع كلت اَمَو ُهوُدْخَص لونيلا 550 آبو# :ىلاعت لاق نآرقلاك نوكيف هللا
 . ةيآلا ريسفت يف لاطأو اندابع ىلإ انيهنو انرمأ غليبت ىلع ًادئاز ىهنيو رمأي نأ هل انلعج انأل

 انوهن وأ حابمب انورمأ اذإف حابم وه امب انورمأ اذإ اميف يأ رمألا يلوأ ةعاط ىنعمو لاق مث

 اوعرشي نأ رمألا ىلوأل سيلو انيلع هبجوأ اميف هللا عاطأ نم رجأ كلذ يف انرجأ مهانعطأف هنع



 ه4 هل كيرش ال هكلم يف درفنم دحأ دحاو ىلاعت هللا نأ نايب يف :لوألا ثحيملا

 هسفن يف ىلاعت قحلا ريغتو هسفن يف دحاولا ريغتل تريغت ول اهنإف اهئاوذ نع ريغتت ال قئاقحلا
 هللا ءاش نإ داحتالاو لولحلا يفن ثحبم يف كلذ طسب يتأيسو .ىهتنا .لاحم قئاقحلا ريغتو

 ركب يبأل لاق هي هللا لوسر نوك عم ةثالث ثلاث هللا نإ لاق نم رفك هجو امف :لبق نإف .ىلاعت
 هلاق امك باوجلاف .امهئلاث هللا نينثإب كتظ ام نيكرشملا نم فاخ نيح راغلا ىف امهو قيدصلا
 قحلا لعج هنوك ةثالث ثلاث هللا نإ لاق نم رفك هجو نإ :رارسألا باب يف نيدلا يبحم خيشلا
 ثلاث ىلاعت هللا نإ لاق هنأ ولو ةدحاو ةبترم يف يواستلاو ماهبإلا ىلع ةثالثلا نم ًادحاو ىلاعت
 راغلا يف امهظفاح يأ امهنلاث هللا ثيدحلا يف ِةَو هلوقب دارملاو ثيدحلا يف امك رفكي مل نينثا

 تاحوتفلا» نم ةئامو نيثالثلاو يداحلا بابلا يف ًاضيأ خيشلا لاقو .ملعأ هللاو رافكلا نم
 سنج نم هلعجي مل هنأل ةثالث عبار وأ ن نينثا ثلاث ىلاعت هللا نإ لاق نم رفكي مل امنإو : ؛ةيكملا
 هنإق كلذ وحنو ةسمخل سماخ وأ ةعبرأ عبار وأ ةثالث ثلاث هللا نإ لاق نم فالخب تانكمملا

 اذإ هنأل سنجلا ىف اهعم لخدي الو ةعامجو ةرثك لكل ًادبأ دحاو ىلاعت هللا نإف لمأتف رفكي
 :لاق .غلب ام ًاغلاب اذكهو درفنم ٌدحاو وهف ةعبرأ سماخ وأ درفنم دحاو وهف ةثالث عبار هانلعج
 دحاولا دوجو نيع يف ةمكاح ةرثكلا نأل ةلأسملا هذه نم ضمغأ يهلإلا ملعلا يف اندنع سيلو
 نيعبسلاو عساتلا بابلا يف لاقو . ىهتنا .داحتا الو لولح ال ذإ هيف اهل دوجو الو ةيعملا مكحب

 الو َمُهْحبَب ٌرْه الإ َةََكَت وخل ني ثوُكحَي امل : ىلاعت هلوق يف ًاضيأ «تاحوتفلا» نم ةئامثلثو
 ناك ءاوس اوناك امنيأ قلخلا عم ىلاعت هللا نأ ملعا :ةيآلا [« :ةلداجملا] # َمُهُسِداَس َوُه اَّلِإ ٍةَسْمخ
 ذإ مهتيرتو نم ًادحاو الو مهتيعفش نم ًادحاو ىلاعت هللا نوكي ال نكل ًارثو وأ ًاعفش مهددع

 ًادبأ قلخلا اهيف فقو يتلا ةيددعلا ةبترملا يف فقت نأ نكمي ال دهاشملل ترهظ يتلا هتفص
 ةبترملا ىلإ ىلاعت قحلا ةفص تلقتنا ىلاعت قحلا ةفص اهيق ناك يتلا ةبترملا ىلإ اولقتنا ىتمف

 .ًادبأ ىلاعت قحلا عم ةكراشم هيف قلخلل حصي ال ٌميظع ةيزنت اذهو لاق .مهلاقتنا لبق اهيلت يتلا
 امك باوجللاف فلكم هل هجو ال اهددعت نأ عم ةهلآلا ددعتب لوقلا ىلع قلخلا أرجأ امف ليق نإف
 كرشلاو رفكلا مهيلع لخدأو ؛مهأرجأ يذلا نإ :ةئامثلثو نيعبرألاو عيارلا بابلا يف خيشلا هلاق

 4 يم ُدَلِ دير مل َنِم اكر# :ىلاعت هلوق نم هلإ ظفل نم ءاج يذلا ريكنتلا دوجو وه

 مسالا ىلإ رظناو لاق هللا نود نم ةهلآلا ذاختا ىلع نيكرشملا أرجأ يذلا وه اذهف [7* :ةدئاملا]

 لوسر يف لاق ام لثم اوعيطأ :رمألا يلوأ يف لقي مل كلذلو ْةِيي هللا لوسر لثم ةعيرش

 دجْسأَو# :هلوقب هبرق ماقم هلعجو دوجسلاب قلخلا هللا رمأ امنإ هيف لاقو .لمأتيلف كي هللا
 قحلا نأب انل ًامالعإ دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ» :ثيدحبو ١5[ :نلعلا] «بّيَقأَو
 َنِوفاَع# :هلوقبو [4 :ماعنألا] * ياَبِع قوه رهاَمْلا وُهَو## :هلوق نم هيلإ ةيقوفلا ةبسن ىف ىلاعت
 نأ امك ههجوب لفسلا بلطي دجاسلا نإف ءاوس هيلإ ةيتحتلا ةبسنك [00 :لحنلا] * رهف نم مُيَي
 نم برق لاح د دوجسسلا هللا لعج دقو ءهيديو ءاعدلا لاح يف ههجو عفر اذإ ولعلا بلطي ب مئاقلا

 تحيتلاو قوفلا قلاخ هنأل قوفلا نع تحتلا الو تحتلا نع قوفلا هناحبس هديقي ملف هيلإ هللا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءرجلا 5

 نأل هللا ىلاعت همساب هوذختا ام اومسي نأ رافكلل مصي مل فيك ريكنت هلخدي مل امل هللا ميظعلا
 مهتهلآ نع مهلوق يف ناثوألا ةدبع كلذب رقأامك مهدنع لوهجعم ريغ فورعم دحاو ىلاعت هللا

 ربكأ وه ريبك هلإ ىلإ انوبرقيل الإ اولوقي ملف ىفلز هللا ىلإ اًنوبرقيل الإ مهدبعن ام اهوذختا يتلا
 نمو هلل عم هلل نود نم ةهلأ ءلختا نم لالض يف ببسلا وه ريكنتلا هلإ ظفل لوبق ناكت اهتم

 نميف نيرفاك !وناك نإو نيكرشم اوناك ام ىلاعت هللا اوركنأ اوناك مهنأ ولو دحاو هلإ هنأ اوركنأ انه

 لعجأ اولاق امو [0 : تم كارو اًهَلِإ َدْمَألا َلَمَبَل# :اولاق كلذلو ىلاعت هللا اوركنأ اذإ نركرشي

 لل مصح دقو نيدلا يبحم حيشلا لاك . لعجللاب نيكرشملا دنع سيل ىلاعت هللا نإف هللا ةهلآلا

 ٌمُهَلِإ َدْحَْأ ِنَم َتيميِفأأ8# :ىلاعت لاق هلإ ظفل قالطإ مصع امو دحأ ىلع قلطي هللا مسالا ىلاعت

 نأل باتك يف رطسي ال ىلاعت هللاب ءاملعلا هملعي رس كلذ يف ىلاعت هللو (؟* :ةاجلا] كرم

 هلاق امك باوجلاف . اهفثكأ امو ناثوألا فطلأ امف ليق نإف . هلهأ ريغو هلهأ دي يف عقي باتكلا

 اذيلو ةراجحلا اهفثكأو ىوهلا ناثوألا فطلأ نإ :نيتئامو نيعبسلاو سماخلا بابلا يف خيشلا

 مهيلع هللا درف 4اديو اهلي دما لمجكا» : : ةيهولآلا يف هلإلا ديحوت ىلإ اوُعُد امل نوكرشملا لاق

 ضعبل عقو ام فالخ رافكلا لوق نم اندنع ىلاعت هللا لوق نم وهف 4ُتاَع وتل اَدَه نإ هلوقب
 ٌلَمْجَأ# :اولاق نيح رافكلا لعف نم عقو امنإ ىلاعت قحلا ةهج نم عقاولا بجعتلا نإف نيرسفملا

 نودقتعي مهو دحاو هلإ هنأو ةيهولألا يف هلإلا ديحوت ىلإ اوعد امل [0 :ّسص] كادي اهل دلل

 نم سيلف 4ُتاي ُهَمَتَل ادع نإ« هلوق امأو ««اًدِيو اًهَلإ# مهلوق وه رافكلا ةلاقم رخآف يأ اهترثك

 هيلع درو أمم الإ بجعتي ال بجعتملا نأ نيرسفملا ضعبل صضعبل خيشلا هبسن ام ديؤيو تلق . مهلوق

 , كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو اهيف هل لمعتال يتلا ةييرغلا رومألا نم

 كلذلو هسفنل هلإ هنإف لعاج لعجب نوكي ال هلإلا نأ ًالقع ملعت :هللا همحر خيشلا لاق
 امل [945 :تاناصلا] قريع ام َنوُدِبعت ودعأ #9 هلوقب مهتهلآ ارتحن امل هموق مالسلا هيلع ليلخلا َحّبَو

 نايبصلا اهب بعلي ةبشخ هوذختا يذلا هلإلا اذه ناك دقو رثأتي ال هلإلا نأ لقعلا ةرورض يف ملع

 هيلإ رقتفيو دئادشلا يف هيلإ هلأتيو هل لذي أاهلإ هلعجو كرشملا اذه هذخأ مث «هب رمجتسي رجح وأ
 ىلاعت قحلا بجعتف مهدنع لقعلا دوجو عم بجعتلا عقي اذه لثم نمف ءأعمطو ًافوخ هوعديو
 اهسفنب لقعت ال لوقعلا نأو لجو زع هللا ديب اهلك رومألا نأ نييوجحملا ملعيل هلوسرو كلذ نم

 هنوك لاح يف انك امنيإ انعم وهف ايندلا ءامس ىلإ لوزنلا نع شرعلا ىلع ءاوتسالا هديقي مل امك
 ضرألا يف هنوك لاح يف ءامسلا يف هنوك لاح يف هشرع ىلع أيوتسم هنوك لاح يف ءامعلا يف
 . ملعأ هللاو ىهتتا ديرولا لبح نم اندحأ ىلإ برقأ هنوك لاح يف

 امهريغ نود نيلقثلا ربكتل بجوملا ببسلا نأ ملعا :نيعبرألاو عساتلا بابلا ين «لاقو)
 لزنتلاو ةمحرلاو ةفآرلاو نانحلاو بفطللا ءامسأ ممداجيإ ىلع هجوتملا ن | تاقولخملا رئاس نم



 33 هل كيرش ال هكلم يف درفنم دحأ دحاو ىلاعت هللا نأ نايب يف :لوألا ثحبملا

 «لفق هيلع لوعجم لقع نمف اهتاجرد توافتت اذهلو اهقلاخو اهبر اهيلإ يقلي امب لقعت امنإو
 .أدص هتآرم ىلع عبط لقع نمو «نك يف سوبحم لقع نمو

 بجعتلا انلعج اذهلف اهدجرم ديحوت تركنأ امل اهسفنب لقعت تناك ول لوقعلا نأ ملعف

 يف هكراشي مأ هصئاصخ نم دلوي مل ىلأعت قحلا نوك لهف لبق نإف ىهتنا رافكلا لوق نم سيل
 .هقلخ كلذ

 مدع نإ :ةثامثلثو نيعبرألاو سماخلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا هلاق امك باوجلاف

 تناك امل نكلو دلوي مل ًاضيأ مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ نإف ىلاعت قحلاب ًاصاخ سيل ةدالولا
 ةسناجم نع هسقن ىلاعت قحلا هزنو مهدنع مولعم وه امب اوبطوخ نيلئاسلا دنع ةمولعم ةدالولا
 وهو بجعتلل نوكي نأ لمتحي [5 :ىم) # باع ءَيَتَل اذه َّنِإ# :ىلاعت هلوقف تلق .ىهتلنا هقلخ

 نكي مل نإو عماسلا هنم بجعتي نأ رمألا كلذ نأش نم يأ بجعتل بجعتلاب موسرلا ءاملع دنع ىمسملا

 لج قحلا ةهج نم عما اسلا ىلإ فرصيف هيلع يقيقحلا بجتعتلا ةلاحتسال هنم ًابجعتم ملكتملا

 ددعتب اولاق مهنوكل رهف قحلا ةهج نم امأ وافكلا ةهج نم نوكي نأ لمتحيو لوقعلل ًالزنت العو
 نإف «نيلامتحالا دحأ ىلع خيشلا مالكف ًادحاو هلإلا نوك نمف رافكلا ةهج نم امأو ةهلآلا
 قلخلا نم هريغ ملظ ىلإ وأ هسفن دبعلا ملظ ىلإ عجار ميظع ملظ هنأب كرشلا فصو لهف :تلق

 . ةيهولألا 1 فص ملل ىلإ وأ

 7 [15 :فارعألا] 00 1 4 و 2 8 دابعلا ملاظم نم وه امنإ

 بر اي لوقيف كلذ وحنو ناويحو "بكرك نم ةيهولألا يف ىلاعت عم يك نأ م فما موي
 هتملظم هل ىلاعت هللا ذخأيف يل يغبني ال امب ينفصوو ًاهلإ ينلعج يذلا اذه نم يتملظم يل ذخ

 الف ناسنإلا امأ ناسنإ ريغ ًاناويح وأ أرجح ناك نإ هكيرش عم رانلا يف هدلخيو كرشملا نم

 امهيلع ريزعلاو ىسيع وحن امأ ةيهولألا نم هيلإ بسن امب يضر نإ الإ هتدبع عم رانلا يف دلخي

 . ىهتنا ىئسحلا ىلاعت هللا

 ءايربكلاو توربجلا ءامسأ ةيهلإلا ءامسألا نم مهداجيإ ىلع هجوتملا ناكف قلخلا نم مهريغ
 ءايربكلا اوفرعي نأ مهل , نكمي ملف يهلإلا رهقلا ثحت ءالذأ اوجرخ كلذلف ءرهقلاو ةمظعلاو

 نأل ةروس لك لوأ , ميحرلا نمحرلا هللا مسب تءاج امنإ : هيف لاقو .كلذ يف لاطأو ًامعط

 ًاسيئأت ةمحرلا ءامسأ مدق كلذلق رادتقالاو ةمظعلا ءامسأ بلطتت ةفوْشم رومأ ىلع يوتحت روسلا

 لك نإ : :لاق نمو ةدحاو ةروس لافنألاو اهنإ ةبوعلا ةروس ىف اولاق اذهلو نينمؤملل ىرشبو

 نآرقلا صقني ال ىتح اهناكم لمنلا ةروس ةلمسب نإ :لاق ةلمسب ىلإ جاتحت ةلقتسم ةروس ةدحاو

 لئاوأ يف تءاج امك فلألا ةفوذحم لمنلا ةلمسب تءاج كلذلو ةلمسب ةرشع عبرأو ةثام نع
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 2 يي عرج لا سيح .١ مرج
 [1110 :تونمؤملا] *# دب مل نهب ال ركل اهدَنِ هللا عم مدي نموإ# :ىلاعت هلوقل لهف ليق نإف

 نأل هل موهفم ال هنإ :ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف «تاحوتفلا» يف لاق امك باوجلاف موهفم
 هلوق ريكنت هجو امف :ليق نإف .هيف أطخأ نم مئأيف نيققحملا دنع عونمم لوصألا يف داهتجالا
 ناك وت ذإ مث ًادوجوم نكي مل هنأل هركن امنإ هنأ باوجلاف .ةيآلا هذه يف كاَهَلِإ# ىلاعت

 ريغ يف خفت دق رخآ أهلِ هللا عم وعدي نم نأ ىلع لدف هريكتت حصي مل نيعت ولو نيعتل ادوجوم
 مدعلا هئاعدا لولدم ناكو نيبتيو حضتي قح الو نيعتي قلعتم هل سيلو مرو اذ نمستساو مرض
 نيع يف.كلاه وهف ءيش هنأ هيف ليختي ءيش لك ذإ ضحملا دوجولا هل نم الإ قبي ملو ضحملا

 مولعم وه ذإ قاب هيف ىلاعت قحلا هجو نإف هسفن يف هتيئيش نع ال هيلإ ةيهولألا ةبسن نع هتيئيش
 . ىهتنا لوهجملا مولعملا وه ىلاعت هللاف ىلاعت هللا هملع

 راقتفالا ةحئار كلذ يفو هبر دحو يذلا وه دبعلا نأ مهوت ديحوتلا ةظفل :تلق نإف

 ىلاعت قحلا نأ نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف «تاحوتفلا» يف هلاق ام باوجلاف كلذ نع هللا ىلاعتو
 نوكي الثل كلذو دحوم هديحوتب يه ام هتينادحوو هسفنل دحاولا هنإف هل هدابع ديحوت نع ينغ

 ةقيقد اهنإف ةتكنلا هذهل ناوخإلا اهيأ اونطفتف لمعلا اذهل ارثأ سدقملا وه يذلا ىلاعت قحلا

 .ًادج

 ةكيكَمْلاَو َوُه الإ َهلإ كل 7 هنأ هنأ دهم # :لاق هدابع ديحوت نع ىلاعت هانغلو : خيشلا لاق

 ىلع ءادهش مه امئإ هدابعو هسفنب هسفن دحوملا هنأ ىلاعت ربخأف [1م :نارمع لآ] راما انك

 ملعلا اولوأ ةكئالملا فطع ليق نإف .ناعذإلاو فارتعالاو «قيدصتلا ليبس ىلع هسفنل هتداهش

 ال هسفنل قحلا ةداهش نأل انه كارتشالاو تقولا يف كارتشالا مهوي دق واولاب هسفنل هتداهش ىلع
 ةداهشلا يف الإ كارتشا ال هنأ باوجلاف .كش الب نوثدحم ملعلا اولوأو ةكئالملاو اهل حاتتفا

 تقوو نامزلا قلخ لبق تناك ىلاعت قحلا ةداهش نوكل كارتشا هيف حصي الف تقولا امأو ءأعطق
 . مهفاف مهرهظأ نيح يه امنإ هل هدابع ةداهش

 ىلاعت هنأ باوجلاف .ناميإلا يلوأ نود ةداهشلاب ملعلا يلوأ ةيآلا يف صخ ملف ليق نإف

 نع يه امنإو ناميإلا قيرط نم ملع نع تسيل مهتداهش نأل ةداهشلاب ملعلا يلوأ صخ امنإ

 اًهنرحت لأ يش# : يف كلذب اولمعي مل مهنأ ليلدب روسلا لئاوأ اهب دوصقملا نأ ملعيل ةروسلا

 ١[. :قلعلا] © َكيَر رسب انأ##و :دوه] © اسم

 ةروس نأ يدنع هجوألا هصن ام ةئامثلثلاو يداحلا بابلا يف ًاضيأ خيشلا ركذ دقو :(تلق)

 ةبسانملا مدع وه هجو اهكرتل ناك نإو امهنيب ةلمسبلا تكرت كلذلو ةدحاو ةروس ةءاربو لافنألا

 ةلمسبلا نأ كلذو فيعض هجو وه لب ة ةوقلا كلت هجولا اذهل ام نكلو يربتلاو ةمحرلا نيب

 عباسلا بابلا يف ًاضيأ ركذو ىهتنا ليولا نم ةمحرلا ن نيأو «ليو# :اهلوأ ةروس لك يف ةدوجوم

 كلذ يف ينلعج نأ دعب ينم هقدصب هل دهشي دهاشلاو دراولا ينريخأ هّصئ ام ةئامثلثو نيرشعلاو



 هذف هل كيرش ال هكلم ىف درغنم دحأ دحاو ىلاعت هللا نأ نايب ىف :لوألا ثحبملا

 ام ديحوتلاب هسفنل ىلاعت هتداهش هنأل ةداهشلا كلتب يرورضلا ملعلا مهدافأ مهبولقل يهلإ لجت

 رمأ عوقو نع ربخلا وه امنإ ناميإلا قلعتم نإف ًاناميإ نوكت ىتح هريغ نع رابخإ نع يه
 ىلإ مهتفاضإ نم اندفتسا دقو كلذك سيل هسفت نع ىلاعت هللا رابخإو ءهب نمؤيف عماسلا هعمسيف

 لصح نيذلا ديحوتلا لهأ ملعلا يلوأب دارملا نأب انل ىلاعت هللا نم مالعإلا ناميإلا نود ملعلا

 يرظنلا ملعلا قيرط نم ديحوتلا هل لصح نم مهب قحلي دقو مدقتملا قيرطلاب ديحوتلا مهل

 يديحوتب ةكئالملا دهشو لوقي ىلاعت هنأكو ربخلا قيرط نم كلذ هل لصح نم مهب دارملا سيلو

 ةلدألا يف حيحصلا رظنلا ماقم مهل ماقو مهبولقل يلجتلا نم هودافتسا يذلا يرورضلا ملعلاب

 رظنلاب ملعلا اولوأ ًاضيأ كلذب دهشو يسفنل تدهش امك ديحوتلاب ةكئالملا ينعي يل تدهشف
 نأ ملعي وهو تام نم :هَي هلوق خيشلا هررق ام ديؤيو :تلق .ىهتنا مهل هتلعج يذلا يلقعلا

 نأل كلذو ملعلا درفأو ملعي :لاق لب لوقي الو نمؤي لقي مل ِهلَو هنأل ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال
 ال لوسرلاو لسرلا ءيجم ىلع فقوتم كلذو رم امك ريخلا دوجو ىلع هدوجو فقوتم ناميإلا
 لق هل هلك هللا لوسر لوقل كلذ لوقي مث دحاو هلإ الإ مث سيل نأ لقاعلا رظانلا ملعي ىتح تبثي

 اهلوقي نأ هيلع بجوأ لوسرلا نإف ًانمؤم ىمسي ذثنيحو هل كلذ لق :هل هللا لوقت هللا الإ هلإ ال
 لاي اوُبماَع اَرْيَماَ َندَلا املك :ىلاعت هللا لاق ةطساو ريغ نم هسفن يف اهب وه املاع ناك ول

 ذإ ىسيعو ىسوم ةعيرش ةهج نم نينمؤم متنك ولو دمحمب اونمآ يأ [17 :ءاسنلا] © ءِدلوُسَرَو
 ناميإلاب كلذك نورمؤي تارتفلا لهأ يف مكحلا كلذكو نآلا دمحم ةعيرشل وه امنإ مكحلا

 مهبولق يف هللا هفذق ي ءذلا رونلاب كلذ لبق نيدحوم اوناك ولو هتلاسر نمز اوكردأ اذإ لي دمحمب

 عاونأ عيمج - ملعي وهو تام نم هلوقب هلك معف .امهبارضأو نزي يذ نب فيسو ةدعاس نب سقك
 ًاديعس يملعلا ديحوتلا اذه بحاص ِةكَو لعج امنإو يرورضلا ملعلا وأ ربخلا قيرط نم ديحوتلا
 قيرط ّيأب ًادبأ هيف دحوم دولخ- لبقت ال اهتاذب رانلا نأل ناميإلاب فصتي مل نإو ةنجلا لخديو

 هللا لوسر ًادمحم نأ ملعيو قباسلا ثيدحلا اذه يف ِةي# لقي مل ملف :ليق نإف .هديحوت ناك

 بعش حرش» يف يرصقلا هلاق امك باوجلاف نمؤملا ةداعس قيرط يف كلذ نم دب ال هنأ عم

 نم قح يف ةلاسرلاب ةداهشلا ديحوتلاب ةداهشلا نمضتل ثيدحلا يف اهب تأي مل امنإ هنأ «ناميإلا

 ل هللا لوسر لوقل اهلاق اذإ الإ ًاتمؤم نوكي ال هللا الإ هلإ ال لئاقلا نإف ِةلَ عراشلل ًالاثتما اهلاق

 يف ةيهلإلا ةمحرلا جيوتت وه امنإ ةروص لك لوأ يف ةلمسبلا صاصتخا نأ يبر نم ةئنيب ىلع

 لك ىلع هللا ةمالع اهنإف نيملسملا نم اهيف روكذم لك لانت ةمحرلا نأو ةروسلا كلت روشنم
 هنأ ملعي هبو «لوبقلا عقي هب نإف جيوتتلل مكحلاو هريشانم ىلع ناطلسلا ةمالعك هنم اهنأ ةروس

 نع باجح يف نكل دمحلا هللو لقعنو عمستو دهشن نحنو انل دراولا رابخأ اذه هللا دنع نم

 ًاضيأ (ركذو) مهفاف ةلاسرلا ماقمو ةيالولا ماقم نيب قرفيل عئارشلا هنم تلزن يذلا لحملا دوهش
 نم ةروس لك لوأ ةلمسبلا لعج ىلاعت هللا نأ ملعأ :هصن ام ةثامثلثو نيثالثلاو نماثلا بابلا يف

 مسب لجأل ةمحرلا ىلإ دحوم لك لامف نيملسملا نم دحأل اهيف ديعو لك ىلع ةمكاح نآرقلا
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 ةصاخلا ةملكلا هذه تنمضت املف هتلاسر تابثإ نيع وهف «لق هل هلوقل اهلاق اذإف ءلق :هل

 ةياور يف تءاج دق اهنأ ىلع هللا لوسر ًأدمحم نأ ملعيو ثيدحلا يف لقي مل ةلاسرلاب ةداهشلا

 . ىهتنا ىرخأ
 هنع درو دقف هللا الإ هلإ ال لاق نمع فكلاب للي هيبن رمأ ىلاعت قحلا نركي نأ لمتحيو

 امل رمألا رخآ لوسرلاب ناميإلاب مهفلكي نأب هرمأ ىلاعت هللا نإ مث ةنجلا لخد اهيلع تام نم نأ
 هفيلكت يف ىلاعت هللا ةنس وه امك هل اونعذأو ةثعبلا لئاوأ مهدنع ناك يذلا دحلا مهنع فخ

 لخديل هللا لوسر ًادمحم نأو ةظفل نع تكس امنإ يَ ؛ هنأ لمتحيو ًائيشف ًائيش ماكحألاب هدابعل

 نم ديحوت ؟ىلعأ ديحوتلا يأف ليق نإف .ملعأ ىلاعت هللاو ةلاسرلا مهغلبي مل نمو تارتفلا لهأ
 يلع يديس هلاق امك باوجلاف ؟تادامجلاو تاناويحلا'نم رظني ال نم ديحوت وأ ةلدألا يف رظني
 نم ديحوتف ًاديلقت ناك نإف افشك هديحوت ناك اذإ ىلعأ ةلدألا يف رظني ال نم ديحوت نأ صاوخلا
 ىلع لجو رع هلل هديحوت يف فقوت نم :لوقي هتعمس لب . ملعأ هللاو هنم ىلعأ ةلدألا يف رظني

 نأ ةلدألا يف رظن اذإ ناسنإلا ةياغو ةرطفلاب دحاو هللا نأ ملعي قولخم لك نأل لهاج وهف ليلد
 ىلع نوروطقم مهنأل مئاهبلا لاح وه كلذو ههنك ثيح نم ىلاعت هللا يف ةريحلا ىلإ هرمأ يهتني

 نأ ملع امو ةريحلا نع جورخلا ديري لامكلا ةروص ىلع ىلاعت هللا هقلخ امل ناسنإلاو ةريحلا

 هسفن يف هدجو أمع ىلاعت قحلا هيزنت يف ىقرتي نأ دبعل حصي لهف ليف نإ . هل حصي ال كلذ

 بابلا يف «تاحوتفلا» يف هلاق ام باوجلاف . كلذ نع يقرتلا هل حصي ال مأ ثدحملا تافص نم

 دبأ هسفت نم هملعي امع ىلاعت قحلا هيزنت يف ىقرتي نأ ديعل معي ال نإ :ةثامثلثتو نيرشعلا

 نع الإ هزني ال قحلاو ثدحم دبعلا هيلع وه ام لك ذإ هيلع وه ام لك نع هبر هزني دبع لكف

 ىلإ هدوجو يف رقتني مل نم ناحبس لوقي رهوجلاو هروهظ هب نوكي لحم ىلإ هدوجو يف رقتفي
 رصح اذه يفو لاق هدجوي دجوم ىلإ هدوجو يف رقتفي مل نم ناحبس لوقي مسجلاو هكسمت ةادأ

 ىلاعت هللا حبسي لماكلاو ضرع وأ رهوج وأ مسج الإ مثام هنإف تاهمألا ثيح نم هيزنتلا

 متلق نإف ؟هتيدحاو قيرط نم وأ هتيدحأ قيرط نم ىلاعت قحلل قلخلا ةدابع لهف :ليق نإف

 ةاصع نم دحأ ىلع ء ءاقشلا بجوت ةفص لك لاوزل ةميظع ىرشب يهف ميحرلا ن نمح لا هللا

 يهو ةبوتلا مسا اهل لعجيف لافنألا ةروس نم اهلعجي مل نم دنع ةبوتلا ةروس امأو «نيدحوملا

 ىلع ةعجرلا نإف ةلمسبلا ماقم ةبوتلا مسا ماقف فطعلاو «ةمحرلاب دابعلا ىلع ةيهلإلا ةعجرلا

 .ملعأ هللاو ةمحرلاب الإ نوكت ال ىلاعت هدابع

 دحأب ىلاعت هئتاذ ةفرعم انبلط ىلاعت هللا ىف ةريحلا ببس :نيسمخلا بابلا ىف (لاقو)
 نم عنمي يلقعلا ليلدلاف ةدهاشملا ىمست قيرطب امإو ةيلقعلا ةلدألا قيرطب امإ :نيقيرطلا



 6 هل كيرش ال هكلم يف درفنم دحأ دحاو ىلاعت هللا نأ نايب يف :لوألا ثحبملا

 هريغ دوجو لبقي ال دحألا نإف اهيف يلجتلا عانتما عم كلذ حص فيكف ةيدحألا قيرط نم اهنإ
 : نيتثامو نيعبسلاو يناثلا بابلا يف «تاحوتفلا» يف هلاق ام باوجلا نإف .ةيدحاولا فالخب هعم
 هنأكف دباعلا دوجو يحمت ةيدحألا نأل ًاقوذ هتيدحأ ثيح نم ىلاعت هللا دبعي نأ دبعل حصي ال هنأ

 مكتدجوأ اهنوكل اهنوفرعت يتلا يه ةيبوبرلا نإف يتيبوبر ثيح نم الإ ينودبعت ال لوقي ىلاعت
 ريغل هسفن دبعت دقف ةيدحألا ةرضحل دبعت نمف اهل الإ للذت الو اهب الإ قلعت دحأل حص امف

 ام نأ ملعف رايغألا قحمت يتلا تاذلا صئاصخ نم ةيدحألا نأل عمطم ريغ يف عمطو فورعم
 ةقيقحلا ال زاجملا ًادحأ هبر ةدابعب كرشي الو ىلاعت هلوقب دارملا نأو ًاقلطم هل ةيدحأ ال هللا ىوس

 ةتباث تءاج ةيدحألا ةظفل تناك نإو يناعملا مهريدقت يف ىلاعت هللا لهأ همهفي ام فالخ هنأل

 لث» كلي دمحمل ىلاعت هلوق انررق ام ديؤيو ةيآلا هذه يف امك ىلاعت هاوس ام ىلع قالطإلا
 .ةيدحألا ةفص يف دحأ هكراشي ال يأ ١[ :صالخإلا] «دحمت ُدَّدلأ

 امك هريغ ىلع هقلطأ هدجن ملف نآرقلا يف انرظن دقف دحاولا امأو :نيدلا يبحم خيشلا لاق

 ًامسا نوكيو ةيدحألا نم صخأ وهف هقلطي مل ناك نإف نيقي ىلع هنم انأ امو ةيدحألا قلطأ
 رم امك هللا ىوس ام ىلع تقلطأ اذهلو كارتشالا لحم ةفصلا ذإ «ةيدحألاك ةفص ال ًاملع تاذلل

 . ىهتنا

 كرشم هنأ يف قداص كرشملا نأ مولعمو جان قداص لك نأ ىلع اوعمجأ دق :ليق نإف

 نم ةئامثلثو نيسمخلاو سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق ام باوجلاف .هقدص هعفني ال ملف
 ًاقدص نانوكت دق ةبيغلاو ةميمنلا نإف قحلا قفاو نإ الإ هبحاص يجني ال قدصلا نأ :«تاحوتفلاا
 ينعي [4 :بازحالا] 4 ْمِهِقْلِص نع َنِقيدَّصلأ لَ َلتَسَِإل ىلاعت لاق كلذلو ناتمرحم امهف كلذ عمو

 نأ ملعف .ًاقح قدص لك سيلو قدص قح لكف ؟هنع مهاهن مأ قدصلا كلذب قحلا مهرمأ لهأ

 وه ثحب دقو ةحيحص ةيهولألا ىف ةكرشلا نأ ىف قداص وه امو كرشم هنأ ىف قداص كرشملا

 . ىهتنا قدصلا يف ًانيع هاعدا امل دجيي ملف ةيلقعلاو ةيعرشلا ةلدألاب

 يف هل دوجو ال مدع هنإ ثيح نم كيرشلا نم ىلاعت قحلا أربتي نأ حصي لهف :ليق نإف
 قحلا اربتي نأ حصي ال هنأ :ةئامثلثو يداحلا بابلا يف خيشلا هلاق ام باوجلاف .رمألا سفن
 ريغب هللا نود نم ةهلآ ذختا هنإ ثيح نم كرشملا نم أربتي امنإو مدع هنأل كيرشلا نم ىلاعت

 هتاذ ةقيقح كاردإ نم يلقعلا ليلدلا عنم دقو حرص امو اهيلإ أموأ دق يعمسلا ليلدلاو ةدهاشملا

 تافص الإ هرظنب لقعلا كردي ملف اهيلع هسفن يف وه يتلا ةيسفنلا ةيتوبثلا ةفصلا قيرط نم ىلاعت
 تناك كلذلو ىلاعت هللاب ملعلا داز ةريحلا تداز املكو «ةفرعم كلذ اومس دقو ريغ ال بولسلا

 زع هللا لهأ ىلع رمألا يلوأو ءاملعلا نم راكنإلا ةعزانم الول :لاقو مظعأ فشكلا لهأ ةريح

 لوزنو كحضو ءحرفو «بجعت نم ىلاعت هللا تافص نم ءايبنألا هب تءاج ام ريظنب اوتأل لجو

 مهعلطأ امب ظفلتلا مدع يف هللا لهأ لعف ام معنو مهراكنإ يف ءاملعلا لعف ام معن نكلو ةيعمو
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 ناك نمف ةقيقح هنم أربت ولف الإو هضغبو همذ كرشملا نم ىلاعت هيربتب دارملا مث هاتأ ناطلس

 . ىهتنا مدع ةءاربلا قلعتم نأل اهنع قحلا هزنت ةفص مكمح هنم ةءاربلا مكحف هدوجو هيلع ظفحي

 اهتحص طرش نأل ًادبأ هللاب ةكرشلا حصت ال :هئامثلثو نيعبرألاو سماخلا بابلا يف لاقو

 .ًاكرتشم ىمسملا ءيشلا اذه يف ىلاعت هللا دنع ةنيعم اهلك رومألاو ءابصنألا زييمت مدع

 امف ّدحاو ٌلعف هلك هنأل دوجولا يف ةكرشلا حصت : ال نيعبسلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 يريغ نم هعمست نأ ديعب هنإف ةكرشلا ىف هيبنتلا اذه ىخأ اي ققحتف .هنع ردصت ردصم ةكرشلل

 تبثأ ىلاعت قحلا نوك ثيح نم عزفبق هيلع رطف يذلا نبجلا هيلع بلخي هنإف هفرعي ناك نإو
 ملف كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ هلوقب اذه رعش امو هبرب كرشي هنأو قولخملا يف ًافصو ةكرشلا
 ةكرش رمألا سفن يف امو كرشأ يذلا دبعلاف دوجوم كيرشلا نأ الو ةحيحص ةكرشلا نإ لقي

 لثم برضي ٌلاثم وهف كلذ ىوس امو بلغت ال هتلق نإ يذلا قحلا وه اذه دحاو نم رمألا نأل
 نأ امك كرشم رفاك لك لهف :ليق نإف .كلذ ىف لاطأو ىهتنا ًادوجوم هدوجو لاحملا ضرف
 رفاك كرشم لك نأ نيتئامو نيعبسلاو سماخا بابلا يف هلاق ام باوجلاف .ال مأ رفاك كرشم لك
 بسن هنألف هكرش امأو هلإلا ةيدحأ نع هل ودعلف كرشملا رفك امأق ءأكرشم رفاك لك سيلو
 رفاك لك نوكي نأ مزلي ال هنوك هجو امأو «كرشأف نيتيسن هل لعجو هللا عم هللا ريغ ىلإ ةيهولألا

 : ىلاعت لاق امك هلإلا نييعت : يف أطخأ هنأ ريغ دحاو هلإلا نإ لوقي يذلا وه رفاكلا نأ رهف ًاكرشم

 كرشأ دقل لاق ام + : ةدئاملا] # ميم يع ُنَبآ ٌحيَِمْلا وه هنأ َّنِإ اوْلاَق تبدل ٌرَكَك دقّل»

 هنآ امك ًاهلإ ىسيع توسان لعج هنإ ثيح نم هرفكف ميرم نبا حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا

 ءاج امب هرفك نوكي نأ لوألا نيهجو ىلع اذه رفكو هباتك ضعبب وأ لوسرلاب هرفكب ًاضيأ رفكي
 دنع نم ءاج امبو هللا لوسرب ًاملاع نوكي نأ يناثلا .هللا ديحوت يف كرشملا رفك لثم هللا دنع نم
 ورلا كلم رصيف عقو امك هعابتأ نم ةدلقملاو ةماعلا نع كلذ رتس مث هلل دنع نم هنأ هلا

 مهلك مهنأ عم ىلاعت هللا عم كيرشلا داقتعا سانلل ءاج نيأ نم (ليق نإف) . كلذ يف لاطأو
 سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق ام (باوجلاف) مكبرب تسل أ موي هدحو هل ةيبوبرلاب رارقإلاب اوباجأ
 اوبجح املف دهشملا كلذ نع اوبجح ىتح ىلاعت هللا عم كيرشلا !وعدا ام مهنأ :ةثامثلثلاو

 .كلذ يف لاطأو هتفرعم نم هيلع هللا

 اهب فرعي ةمالع ىلاعت هللا هاطعأ نم هللا لاجر نم :نيسمخلاو يداحلا بابلا ىف (لاقو)

 شيتفتلاو بعتلا نم حارتساف «كلذ ريغو براشملاو سبالملاو لكآملا يف لالحلاو مارحلا

 دعب الإ مهل نركي ال رمألا اذه نإ مث «لاملا كتذل نيبستكملا ىلاعت هللا دابعب نظلا ءوسو
 يف ةمالعلا كلت مهئاطعإب مهنع سفئو ىلاعت هللا مهازاج كانهو عروتلا يف ديدشلا قييضتلا
 .كلذك سيلو ًامارح اولكأ مهنأ كلذب هل ملع ال نم نظيو هنولمعتسيف ًالثم موعطملا

 ىلإ هتبسن نم ىلوأ همأ ىلإ ناسنإلا ةبسن نأ ملعا :نيسمخلاو يناثلا بابلا يف (لاقو)
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 ام قحلل كيرش حص ول هنإف رمألا سفن يف مدع هنأ عم كيرشلا دوجوب ماهوألا مهيلع تمكح
 ام مهيف هل كيرش دوجو حص ولو قاثيملا ذخأ دنع ىلاعت هلل ةيبوبرلاب رارقإلا دابعلا نم حص

 2 سفنف ةداهشلا لجأ نم قح نطوم ناك نطوملا كلذ نإف كانه هذحو هل كلملاب مهرارقإ حص

 قيرط نم كلذ انلق امنإو : خيشلا لاق ؛كيرشلا يفن نيع وه مهبر ىلاعت هئأب هل كلملا مهتالطإ

 نم يفنم كيرشلا نأ ملعف هيطعي ىنعملا امنإو ًالصأ ظفل ديحوتلل انهرجي ال هنأل طابنتسال
 هلاق امك (باوجلاف) قالطإلا ىلع ىلاعت هللاب لهاج كرشملا نذإف (ليق نإف) مالسلاو لصألا

 نوكي الو هوجولا نم هجوب حصت ال ةكرشلا ذإ معن :نيتئامو نينامثلاو سماخلا بابلا يف خيشل

 لاعفأ اودجو امنإ مهنأل نيكرشملاب ةلزتعملا قحدت مل اذهلو خيشلا لاق طق ةكرشلاب داجيإل

 ىلع عرشلا مهقدصو ًالقع مهيلإ لعفلا اوقاضأ امنإو ىلاعت هلل ءاكرش مهولعج امف دابعلل دابعل
 مهدعاسو ًالقع ميسقت ريغ نم ىلاعت هلل اهلك تانكمملا لاعفأ اودجو ةيرعشألا نأ امك كلذ
 «نيكرشملا نم مهلعجي ملو باطخلا كلذ هوجو تالمتحم ضعبب نكل ًاضيأ كلذ ىلع عرشلا
 ىرقأ ةرعاشألا هيلإ تبهذ ام نأ ىفخي ال نكلو :لاق .ءيش لك قلاخ ىلاعت هللا نإ !ولاق لب
 . ىهتلا يعرش ديحوت باحصأ نيتفئاطلا نم الك نأ مم فشكلا لهأ دنع

 كرسي نأ رِفْمَي ال هلأ َّنإ# :ىلاعت هلوق يف ةئامعبرأو نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو
 الف ًامدع ناك اذإو هناميإب نمؤملا هنقيتي امك هل دوجو ال مدع كيرشلا نأل يأ [از١ :ءاسلا] دب

 ةملك يهف رتسي نم مث امف مدع كيرشلاو دوجو هل نمل الإ نوكي ال رتسلاو رفغلا ذإ هللا هرفغي

 دوجو هل ناك ولو كيرشلل دوجو ال هنأل يأ هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ هلوق ىنعمف قيقحت

 1 .كلذ يف لاطأو اهب قلعتت نيع ةرفغملل ناكل

 ضعب يف فرعلا عبتي متي دق عرشلا نأ ملعا : ةئامثلثو نيعبرألاو سماخلا بابلا يف لاقو

 هنأ مم كيرشلا يفنف 1١١[ : ءارسإلا] * ِكلمْلا يف ُكِيِرَش مل آ ني لو :ىلاعت هلوق يف امك عضارملا

 مهلا كلذ يف مرشلا هعبت ماعلا فرعلا يف كيرشلا مسا تبث امل نكلو عرشلا يف هل هرج ال

 نجلا يف لهف (ليق نإف) .ىهتنا هيلع اوؤطاوت اموهو هموق ناسلب ءاج ِةكيدنإف مكحلا هنع
 نيتسلاو عساتلا بابلا يف خيشلا هلاق ام (باوجلاف) سنإلاك كرشي نم رانلا يف نيدلخملا

 ثلاثلا بابلا يف لاقو «ةقيقح اهنبأ همأ ةهج نمو شارف نبا هيبأ ةهج نم هنأل كلذو هيبأ

 ًاخيش هل دجي ىتح رومأ ةحستلا هذه لمعي نأ م خيش هل نكي مل نم لك ىلع بجي :نيسمخلاو

 يف لاطأو نيقيلاو ةميزعلاو لكوتلاو ربصلاو ىدصلاو ةلزعلاو تمصلاو رهسلاو عوجلا :وهو

 .اهنم دحاو لك نايب

 : سمشلا] 4( اَهاَوقَتَو اًمَروج اَمْشأَتاط :ىلاعت هلوق :نيسمخلاو عباسلا بابلا يف (لاقو)
 ناسنإلا ىلع بلاغلا وه روجفلا نأ ىلع ىلاعت هبنيل ركذلا يف ىوقتلا ىلع روجفلا مدق امنإ [4

 ر.دفلاب ماهلإلاو :لاق هيلع ىلاعت بوتيف كلذ هيلع ردقملا وه هنوك يف هبر ىلإ دبعلا عجريو
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 ال رافكلاب نوقحلم مهف هب كرشي نم الو ىلاعت قحلا لهجي نم نجلا يف سيل هنأ : ةثامثلثو

 ذإ ِنّطِيَّشلا ٍلَتَُك# :ىلاعت لاق كلذلو سانلل كرشلاب نوسوسوي نيذلا مه اوناك نإو نيكرشملاب

 ١ :رشحلا] 4( نصل بر َهَنَأ ُفاَمَأ نإ كلج مرت نإ لآ َرَثَك انه ٌرْدْكحأ نينإلل لاَ
 حصي فيكف دبعلل لقعلا ةفاضإ نم هيف دب ال ةيرعشألا بهذم ناك اذإف (ليق نإف) لمأتيلف

 هنأ وهو :ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق ام (باوجلاف) : ىلاعت هلل صلاخلا ديحوتلا

 ةحص لجأل كلملاو لقعلا ىف ةكرشلا نع ال كيرشلا نع هبر هزني نأ ناسنإلا ىلع بجي
 هيلإ فاضت راجنلاك بابسألا باجح فلخ نم نكل ةكرش كلملاو لعفلا ىف دبعلل نإف فيلكتلا
 بابسأ هذهف بشخو ديدح نم ةددعتم تالآب هلعف امنإو طقف هديب توباتلا لمعي مل وهو ةعنصلا
 لوقي نم نيب قرفلا امف (ليق نِإف) . ىهتنا اهنم ءيش ىلإ توباتلا لمع فضي ملو ةراجنلا

 ناك الهو [" :رمزلا] ول دََّأ َلِإ آتوبْرَقِل الإ ْمُهُدْيَمَن ااه ناثوألا نع لاق نم نيبو بابسألاب
 بابلا يف خيشلا هلاق ام (باوجلاف) .ناثوألا دبع نم رفكي امك بابسألا عم فقو نم رفكي
 اندبع ام اننوك يف انعم اوعمتجا دق ناثوألا دابع نأ ملعا :جحلا ىلع مالكلا يف نيعبسلاو يناثلا
 هامسم ةقيقح ىلع مسالا انعضو انإف مسالا يف انوفلاخ امنإو اهلإ اهنوكل لب أتاذ اهنوكل تاذلا
 هامسم ريغ ىلع مسالا اوعضو كئلوأو وه هللا الإ هلإ ال ًاقح هللا رهف يغبني نمل يغبني ام انبسنو
 مسالاو ىمسملا دابع نحلف ءايقشأ ءالهج اومس كتلوأو ءادعس ءاملع نحن انيمسف ءاوؤطخأف

 # اهََكَو اًضْرْط ضيا ِتومَسلا يف نم دم هو لاق امك ىمسملا ال مسالا دابع مهو هيف جردنم
 هنم نثولا أربتف نئولا دبع هنأل ًاهرك هلل دجسي كرشملاو ًاعوط هلل دجسي نمؤملاف ١5[ :دعرلا]
 .هفنأ مغر ىلع اهرك ىلاعت هلل هتدابع تعقوف

 مهلوق يف ًاعرش نيكرشملا ديحوت لبقي مل امنإ :«تاحوتفلا» نم نيعبسلا بابلا يف لاقو
 ليلدلاو لولدملا ديحرتلاو لولدملا داضي ليلدلا نأل «َّيَلُر ِهَّهَأ َلِإ اتوب اّلِإ َمُهُدْبَس امإ»
 هلوق يف داسفلا ريغ عئامتلا ناهرب يف ىرخأ ةلع انل لهف «ليف نإف) . ىهتنا ديحوت الف هل رياغم

 بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) [1؟ :ءايبنألا] © اكَََنل ُدَمَأ الإ هَل ًاميف نك وَلا» : ىلاعت
 يف نوكي نأ حص ولف هل لثم ال ىلاعت قحلا نوك نيهلإ دوجو عنم ةلع نأ : نيعبسلاو ثلاثلا

 لثم هل نوكي نأ ىفن ىلاعت هللا نأل لاحم كلذو لثم ىلاعت هل نوكي نأ حصل ناهلإ دوجولا

 5١[ :ءارسإلا] 4 ايوْظَع كبَر ُهآَطَع نك اَمَو َكْيَم َةَطَع نب َةلْؤَحَو َلْؤَع دش الكا :باب نم
 اهقيرط كلستف ىوقتلاو هبنتجتل روجفلا زيمتف ىوقتلاو روجفلا نم همهلت امل لباق لحم سفنلاف

 نإ هللا لوق امأو هادعتت ال يعرشلا حابملا اهتبترم نأل اهتإاذ ثيح نم ءوسلاب ةرامأ سفتلا تسيلف

 سلجم يف زيزعلا ةأرما هتلاق ام ىلاعت ىكح امنإو ىلاعت هللا مكح وه سيلف ءوسلاب ةرامأل سفنلا

 كسمتلا لطيف هنع توكسم رخآ مكح اذه بصت مل مأ ةباجإلا هذه يف تباصأ لهو زيزعلا

 .ملعأ هللاو هب جاجتحالا طقس لامتحالا هلخد اذإ ليلدلاو ةيآلا هذه رهاظب



 58 هل كيرش ال هكلم يف درفنم دحأ دحاو ىلاعت هللا نأ نايب ىف :لوألا ثحبملا

 ىلإ رظناو :لاق .نوكلاب هيبيشتلا مدعل ةدحاو نيع يف اهعامتجا حصي هنإف ءامسألا فالخب

 دوجو ليحتسيو دحاو رهوج ىف ةحئارو امعطو انول لمحت ىلاعت هللا اهقلخا فيك الثم ةحافتلا

 ىمسي ىلاعت قحلا نوك ىنعم مهفي انه نمو :لاق «زيحلا كلذ يف نيحير وأ نيمعط وأ نينول
 . ىهتنا نينطابلا وأ نيرهاظلا نود نطابلاو رهاظلاب

 ًاسايق نيخيش نيب طق حلفي ال ديرملا ناك امنإ :ةئامو نينامثلاو دحألا بابلا يف لاقو

 دوجو مدع ىلعو نيلوسر نيب فلكملا دوجو مدع ىلعو نيهلإ نيب ملاعلا دوجو مدع ىلع
 . ىهتنا نيلجر نيب ةأرما

 كردي ال عراشلا هتعنو هفصوب ءاج يذلا هلإلا نإ : هللا همحر نيدلا ييحم خيشلل ليق دقو

 رصق نكلو هنيع وه مأ أملع هب طاحأو لقعلا هكردأ يذلا هلإلا ريغ وه لهف هقلخل هتنيابمل ههنك
 نأ :هصن امي «تاحوتفلا» نم نيتسلاو عباسلا بابلا يف خيشلا باجأف ؟هب ةطاحإلا نع لقعل
 هتعنو هقصوب ءاج يذلا هلإلا نأل سدقملا هزنملا هلإلا نيع وه سيل لقعلا هكردأ يذلا هلإلا
 الإ هلإ ال نأ ةداهش يف هللا لوسر دمحم هلإلا اذهب نرق دقو هب ثدحسم نارتقا لبقي ال عراشلا

 هكردأ يذلا ديحوتلا وه ام هللا هملعي ام ثيح نم ديحوتلا نأ ملعف هللا لوسر ًادمحم نأو هلل

 لاطأو قئاقحلا رئاسل هتفلاخمل ههنك لقعي ال هتدابع ىلإ عرشلا اعد يذلا هلإلا ذإ يلقعلا رلظنلا

 ىلإ جاتحي ال لقعلا هكردأ يذلا هلإلا نأ ملع هانررق ام فرع نمو :لاق مث «لمأتيلف كلذ يف
 هفصو حصيف انلوقعل اهيف ىلاعت قحلا لزنتو انلوقعب اهانكردأ يتلا هتافص نم ءيش ليوأت

 . ىهتنا ليوأت ريغ نم كلذ ريغو ددرتلاو ةيعملاو لوزنلاو ءاوتسالاب

 بحاص وه سيل هتفرعمب هللا انفلك يذلا هلإلا نأ نظ نم الإ ليوأت ىلإ جاتحا امف تلق
 هتاذ ىلع ىف اهيلع وه ةبترم ناتبترم هل ىلاعت قحلا نأ كلذو لقعت ال ىتلا ةسدقملا تافصلا

 مل ىلاعت هللا نأل «ريغ ال لزنتلا ةبتر الإ هنم قلخملا فرع امف هدابع لوقعل اهنم لزنت ةبترمو
 امك هب ةطاحإلا ىلإ ىدأل كلذب مهفلك ولو ًادبأ هسفن فرعي امك ىلاعت هوفرعي نأ قلخلا فلكي
 اضيأ خيشلا لاق دقو .ىهتنا ٍذطيح برلا ملعو دبعلا ملع يواستل لاحم كلذو هسفنب وه طيحي

 دشنأ دقو .ىهتنا لقعلا يف دجوي ملو عرشلا يف عمس هيزنتلا ىلإ نيعبسلاو يناثلا بابلا يف

 مويو رهشك مويو ةنسك موي :لاجدلا ثيدح يف :نيسمخلاو عساتلا بابلا يف (لاق)

 كلذ يف لاوهألا ةدش نم وه امنإ لوطلا اذه نأ مهضعب مهوت دق «مكمايأك همايأ رئاسو ةعمجتك

 فيكف اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع لوقب لاكشإلا عفر دق ثيدحلا مامت نإف كلذك سيلو نامزلا

 ام ىلع قاب كالفألا تاكرح يف رمألا نأ الولف اهل اوردقا :لاق مويلا كلذ يف ةالصلا يف لعفن

 ال ذإ ميغلا مايأ يف تاقوألا اهب ملعي يتلا تاعاسلاب كلذل ردقي نأ حص ام لتخي مل هيلع وه

 يوتسي هنإ ثيحب ىلاوتتو مويغلا رثكت لاجدلا جورخ- لوأ يف هنإف سمشلل مويلا كلذ يف روهظ

 نامزلا رخآ يف ثدحت يتلا ةبيرغلا لاكشألا نم وهو :لاق .راهنلاو ليللا دوجو نيعلا ىأر يف
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 :ىنعملا اذه يف هنع ىلاعت هللا يضرافو دمحم يديس

 ليقلاو لاقلا كنم بلقلا بلق دقو لوقعم ماسهوألاب كلقع لاقع

 لولعم ءادلااذهيبداؤف ىلو ةدباكم يف ًارهد كلبق تشعدق

 ءالؤهف ءاملعلاو ءايلوألا نم مهتثرو لمكو ءايبنألا الإ ماهوألا نع ىقرت ام هنأ ملعف ىهتنا

 مهسفنأل هللا تافص ليوأت مهنع لقني مل كلذلو لجو زع هللا يف ماهوألا نع اوجرخ نيذلا مه

 لزنتلا هدابع ةماعب ىلاعت هللا ةمحر ةلمج نم ناكف مهلوقع روصقل مهعابتال اهولوأ امنإو

 هب انبطاخ ام انلقعت اذإف هيهنو هرمأ نع لقعتنل هنم انتبطاخمو يلايخلا هييشتلا نم برضب مهلوقعل

 ميدقلا همالك نم انيلإ لزن ام ريظن اذهو ملعلا انعم يقبو ءافج اهنأك تاليختملا ىلثملا تبهذ

 انع فشك هئأ ولو فرحو توصب ناك نإ الإ هلقعتن ال ائإف تاوصألاو فورحلا نع هزنملا

 سائلا نفعب هاري ةمايقلا موي ىلجت اذإ ىلاعت قحلا نأ امك فرح الو توص ريغب هاندجول ءاطغلا

 ُناَعْلطلَ 0س يس #7 بارسلا ًاضيأ كلذ ريظنو ةروص قحلل دجي مل رظنلا ققح هنأ ولو ةروص يف

 نأ نيعبسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا ركذ دقو .[84 :رونلا] اعيش 5 2 ل اج اذِإ هوَ م

 يضتقا يذلا امو ينومتدحو اذاملو ينومتدحو اذاميف : هل لوقيو نيدحوملا شقاني نأ قحلل

 ريغ لولحلاب نولئاقلاو لولحلاب نولئاقلا متتأف رهاظملا يف ينودحوت متنك نإف يديحوت مكل

 لاعفألا تافصلا نود تاذلا يف ينومتدحو منتك نإو ءالحمو الاح نيرمأ اوتبثأ مهنأل نيدحوم

 ينومتدحو متنك نإو «يدنع نم اهب مكئجي مل ربخلاو اهيلإ غلبت ال لوقعلا نأل ينومتدحو امف
 له ينومتدحو مبف بسنلا فالتخا عم ةيتاذلاو ةيلعفلا تافصلا نم هلمحت امب ةيهولألا يف

 الو مكلوقعب ال دحوم ديحوتب يه ام يتينادحو نأل ينومتدحو ام ناك امفيكف يب وأ مكلوقعب

 يلع نومكحت فيك ًاروثنم ًءابه مكلوقعب مكديحوتو يديحوت وه يب يايإ مكديحوت نإف يب
 ام مكح تحت متنأف مكدوجو وه يديحوت ىضتقا يذلا ناك نإو هتبصنو هتقلخ نم مكحب

 يرمأ وه مكديحوت ىضتقا يذلا نإ متلق نإو ؟ديحوتلا نيأف يلع متجرخ دقف مكنم هاضتقا

 يذلا اذ نمف ينم هومتيأر ام وه هنإ متلق نإو ؟مكيلإ لصو نم يدي ىلعف يريغ وه ام يرمأف

 اهلمع ىتلا تاكرحلا رهظتف يه امك تاكرحلاو ؛ءامسلا نيبو اننيب مكارتملا ميغلا كلذ لوحيف

 ولو :لاق كش الب ةالصلا تاعاسو راهنلاو ليللا اهب نوردقيف موجنلا يراجمو ةئيهلا ملع لهأ

 سمشلا لاوز رظتنن انك لب ةالصلل ردقن نأ انمزلي مل ًادحاو ًاموي ةنسك وه يذلا مويلا كلذ ناك

 مل رثكأو ةنس نيرشع رادقم لاوز الب تماقأ ول عورشملا رهظلا يلصن ال سمشلا لزت مل امف

 ءامكحلا رثكأف اهلولدمو نامزلا ةظفل لوقعم يف سانلا تفلتخا دقو :لاق كلذ ريغ هللا انفلكي

 ىتمب هنع لأسي ثداح ةنراقم هنأ ىلع نوملكتملاو كالقألا تاكرح اهعطقت ةمهوتم ةذم هنأ ىلع

 . ملعأ هللاو بابلا اذه يف ائيولطم وهو :لاق راهنلاو ليللا هب نوديري برعلاو



 حل هل كيرش ال هكلم يف درفنم دحأ دحاو ىلاعت هللا نأ نايب يف :لوألا ثحبلا

 نماثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا ةرثكلا نودهشت متنأو ؟ديحوتلا نيأف ينم هورت مل نإو مكنم هآر

 انم بولطملا ديحوتلا نأ ملعا : عماجلا ىلاعت همسا ىلع مالكلا يف ةثامسمخو نيسمخلاو

 سيل يذلا صلاخلا ديحوتلا انم دارأ ىلاعت هنأ ولو لوقعمو دوجوم عمجلاو دوجوم ريغ لوقعم
 كرشي سانلا ضعب ناك ملاعلا دجوأ اذإ هنأ هملع قبس امل نكل .ملاعلا دجوأ امل هاوس هيف هعم

 .كلذ يف لاطأو هتدارإو همكح نع جراخ ءيش مثامو ملعلا هب قبس ام مكح ىلع كلذ عقو هب

 فصتي هعم ءيش الو ىلاعت ناك دقو ملاعلا يف كرشلا دوجو دانتسا هجو وه اذهو :لاق مث

 هنيع ملاعلا حتف امف ىلاعت هعم ملاعلا دوجو نم كرشلا أشنف كرشملا الو كيرشلا الو دوجولاب
 املف قوذ صلاخلا ديحوتلا يف هل سيل ناك كلذلف ىلاعت قحلا عم دوجوم وهو الإ هسفن ىلع

 ديحوتلا لقعأ الو يردأ ال :لاقف لوقلا هيلع رركف باطخلا اذه مهفي مل كقلاخ- دحو هل ليق

 نم اياصولا باب يف لاق مث .كلذ يف لاطأو اهحتفب دٌحومو ءاحلا رسكب دحوم نينثا نيب الإ
 امنإف هاندحو اذإف نحن امأو قحلا الإ قحلا هقحتسي يذلا ديحوتلا فرعي ال هنأ ملعا «تاحوتفلأ»

 وأ رايتخا وأ نزح وأ مه هبحصي نأ لاحم قاقحتسالا ديحوت نإف هناسلو اضرلا ديحوتب هدحون

 يف لاقو .مهفاف هفيرصتو هرهق ةضبق يف هلك دوجولا نأل قلخلا نم دحأ ضغب وأ ةساير بح
 لوصح يف لمعتلا وه يعرشلا ديحوتلا نذإف :ليوط مالك دعب ةتامو نيعبسلاو يناثلا بابلا

 يهف ةدحولا امأو هتيهولأ يف هل كيرش ال دحاو هدجوأ يذلا هللا نأب ناسنإلا سفن يف ملعلا

 اهنإ ثيحح نم دحاولاب ةدحولا مايق يهف ةينادحولا امأو دحاولاو دحألا ةفص مسالاو قحلا ةفص

 يف لصح اذإف ديحوتلا ىنعم وه اذهف هيزنعلا يف هتبسن تناك نإو دحاولاب اهمايقب الإ لقعت ال
 ْ .كلذ يف لاطأو دحوم وهف دحاو ىلاعت هللا نأ ملاعلا سفن

 هللا الإ هلإ ال لهأ ةاداعمو مكايإ :«تاحوتفلا» نم اياصولا باب يف خيشلا لاق :ةمئتاخ

 ال اياطخل ضرألا بارقب اوؤاجو اوتطخأ ولو هللا ءايلوأ مهف ةماعلا ةيالولا هللا نم مهل نإف

 امنإو ؛هتبراحم تمرح هتيالو تتبث نمو ةرفغم اهلثمب مهعيمج ىقلتي هللا نإف ًائيش هللاب نوكرشي
 مث «كلذ يف لاطأو هيردزن وأ هيذؤن نأ ريغ نم عرشلا رهاظل هلل نيركاذلا نم دحأ رجه انل زاج

 ديب دخأي ديحوتلا نإف ديحوتلاب هحميلف رانلاب هيلع هللا دعوت ًالمع مكدحأ لمع اذإو :لاق
 كنإف هيف رظنلا نعمأو ثحبملا اذه يف لمأتف ملعأ ىلاعت هللاو كلذ نم دب ال ةمايقلا موي هبحاص

 بارتلا يف ةينلا وه يذلا دصقلا مهضعب طرش امنإ :نيتسلاو نماثلا بابلا يف (لاقو)

 بارتلا فالخب دصقي مل وأ ءدصق ءاوس هتاذب ةايحلاب يطعي وهف ةايحلا رس ءاملا نأل ءاملا نود

 ءاملا فالخب صاخلا دصقلل رقتفاف دصقلا هجو يف يرسي الو وضعلا ىلع يرجي ال فيثك هنأل

 نإف :لاق ًابيط ًاديعص بارتلا يف لاق ام لثم ًابيط ءام اومميت : لقي ملو اولسغا :لاق ىلاعت هنإف
 هب لوقث نحنو نولوقت ام انملس انلق لمع ءوضولاو دصقلا وهو تايئلاب لامعألا امنإ :اولاق

 رقتفيف ديعصلل كلانه دصقلاو لمعلا وه ام ءاملاو ءاملا ال لمعلا اهقلعتم انه ةينلا نكلو
 دوصقملا وه لمعلاو «لمعلل عبات ءاملاق ءامب لمع وه ام ثيح نم ةينلل ثيدحلا اذهل ءوضولا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا وا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو باتك يف هدجت ال

 ملاعلا ثودح يف :يناثلا ثحبملا

 لهأ نيب اهيف فالخلا ةهبش ةوقل لئاسملا تالضعم نم ملاعلا ثودح ةلأسم نأ ملعا

 هللا ءاش نإ هحاضيإ يتأيس امك هثودح ىلع للملا رئاس نم عامجإلا دقعنا دقو ةفسالفلاو ةنسلا

 هللا يضر ةيفوصلا يققحم لوقنب مث ةلأسملا هذه يف نيملكتملا يققحم لوقنب ًادبنلو ىلاعت
 ملاعلا ناك امنإ لوصألا لهأ ققحم يلحملا لالجلا لاق : :قيفوتلا هللابو لوقأف مهنع ىلاعت
 نم لادلا حتفي ثدحملل دب الو ثدحم ريغتم لكو ةلاحتسالاو ريغتلا هل ضرعي هنأل اثدحم
 يبأ نب نيدلا لامك خيشلا مالسإلا خيش لاق . ةرورض ًادحاو نوكي نأ دب الو اهرسكب ثدحم
 يذلا هجولا ىلع يأ ريغتلا هل ضرعي هنإ ثدحملا ةلع يف يلحملا لالجلا لوق ىنعمو هفيرش
 هدارم سيلو سكعلابو رونلا نايرطب ةملظلا ريغتو نوكسلا نايرطب ةكرحلا ريغت دهاشن انإف دهاشي
 امو نيضرألا نطاب يف امك هدهاشن ال ملاعلا ءازجأ نم ًاريثك نإف ةدهاشملا ريغت لك دنتسم نأ
 ثودحلا ةليل ريرقتلا مامتو :لاق .لقعلا ليلد ىلإ دنتسم هيف ريغتلاب مكحلاف تاومسلا يف
 رمألا سفن يف ةدهاشملاب اهضعب ريغت كردي ضارعألاف ضارعأو نايعأ ملاعلا :لاقي نأ روكذملا
 دعب ءوضلاو نوكسلا دعب ةكرحلاك قافآلا يفو ًامدو ًامحل مث ةغضم مث ةقلع ةفطنلا بالقناك
 اهضعبو :«نداعملاو تابنلاو ناويحلاو رصانعلاو كالفألا لاوحأ نم دهاشي ام رئاسو ةملظلا
 لكو ثداوحلا نع ولخت ال اهنإف نايعألا امأو مدقلا يفاني مدعلا نإف مدعلا نايرط وهو ليلدلاب
 ءذه يف مهرثكأ نمف (قيرطلا لمأ مالك امأو) . ىهتنا لاحم همدقف ثداوحللا نع ولخي ال ام

 كيلع يلجأ ان أ اهو هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا يديس ًابانطإ ةلأسملا
 قلخ يذلا هلل دمحلا :«تاحوتفلا» ةبطخ لوأ يف لاقف .هنع ىلاعت هللا يضر همالك سئارع
 يهلإلا ملعلا يف دوجوم هنأل دوجو مدعلا مدع نأل يأ .ىهتنا .همدعأو مدع نم دوجولا
 لاق نمف .عامجإب ثداح وهف قلخلل هروهظ ثيح نم امأو ةيثيحلا هذه نم ميدق ملعلا مولعمو
 ءاش نإ رشع يناثلا ثحيملا يف كلذ طسب يب :أيسو أطخأ ًاقلطم ثداح وأ أطخأ ًاقلطم ٌميدق هنإ

 نم ملاعلا مدقب لاق نم ةهبش امف (ليق نإف) . هللا همحر خيشلا نع ًارثنو امظن ىلاعت هللا

 لعفلا يف عورشلا نع ىرخأ ةين ىلإ جاتحيف عبت هب لمعلاو بيطلا ديعصلل دصقلا كلانهو ةينلاب

 هب رومأملا صالخإلا ىلإ ةعورشملا لامعألا عيمجو لسغلاو ءوضولا يف ءاملاب لمعلا رقتفي امك
 هيف هعجارف نيثالثلاو ثلاثلا بابلإ يف ًاضيأ ةينلاب قلعت هل ام مدقت دقو كلذ يف لاطأو ةينلا وهو

 اهماطح عيمج كرتو ايندلا يف دهزلا نأ ىلع ةلحنو ةلم لك يف ملعلا لهأ عنمجأ هيف لاقو

 هل سيلف هيف حدقت ةهبش هيف يذلا لاملا امأو «لقاع لك دنع ىلوأ اهنم هديب امع جورخلاو

 ةثالثب رامجتسالا ناك امنإ :هيف لاقو .كلذ يف لاطأو دهزلا وه ام عرولا وه اذهو هكاسمإ

 وه يذلا رتولا لازي الف هللا وه رتولاو ةعامجلا يه ةرمجلا نأل راتوألا نم اهقوف امف راجحأ .



 فو ملاعلا ثودح يف : يناثلا ثحبملا

 طابترالا دوجو ةهبش نإ نيتئامو نيعستلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق ام (باوجلاف) ةفسالفل

 بلطي قلاخلاو بوبرملا بلطي برلا نإف قولخملاو قلاخلاو بوبرملاو برلا نيب يونعملا
 ةلالدلل ملاعلا دجو لهق ليق نإف .رخآلا دوجوب الإ دحاو لك لقعي الو سكعلابو قولخمل
 ىلع ةلالدلل دجوي مل هنإ :ةئامو نيعبرألا بابلا يف خيشلا هلاق امك باوجلاف .ىلاعت قحلا ىلع

 ةنطلس ليلدلل ناكلو هنع ىنغلا ىلاعت قحلل حص امل هيلع ةلالدلل دجو ول هنأل ىلاعت ىحل

 لولدملل نكي مل ًارمأ لادلا دافأ هنوككل وهزلا ةبترم نع لقتني ال ليلدلا ناكف لولدملا ىلع رخفو
 يداحلا بابلا يف ًاضيأ لاقو .ىهتنا .نيملاعلا نع ىلاعت هانغ لطبي ناكف هب الإ هيلإ لصوتي نأ
 لمأتيلف ىهتنا حجرملا ىلع ليلدلا هنأل ةمالعلا نم ًاملاع ملاعلا ىمس امنإ :ةئامثلثو نيعبسلاو
 رئاس نم قحللا نيبو هنيب ملاعلا مدقب لوقي نم دنع ةرفانملا حصت لهف :ليق نإف .هلبق ام عم

 نم ملاعلاو قحلا نيب ةرفانملا حصت ال هنإ نيدلا ييحم خيشلا هلاق امك (باوجلاف) ؟هوجولا
 بابلا وه اذهف هنم هدوجو ىف هدادمتسا ثيح نم يلاعت قحلاب طبترم ملاعلا نإف هوجولا رئاس

 الو عون يف داحتالا طابترالا اذه دوجو نم مزلي ال هنأ ىلع ملاعلا مدقب لاق نم هنم لخد يذلا

 مث .كلذ يف لاطأو دوجولا يف ةيلعافلا ةبتر هلو قلاخلا وه ىلاعت هللا نإف سنج الو صخش

 قحلاب دوجولا طابترال يلزألا يملعلا دوجولا لمشت ال قلخلاو قحلا نيب ةرفانملا نأ ملعف :لاق

 لزت مل يئزألا ملعلا يف ةتباثلا نايعألا نإف ملاعلا مدع لاح يف ىتح ةدايسب ةيدوبع طابترا ىلاعت

 اهيلإ رظني ىلاعت لزي ملو دوجولا مسا هيلع علخيل ًالزأ راقتفالاب ىلاعت قحلا ىلإ رظنت
 ىلع اندوجو لاح يفو انمدع لاح يف انل ابر ىلاعتو هناحبس لزي ملف ةمحرلا نيعب ؛ اهئاعدتسال

 يذلا طابترالا اذه دقتعي مل نمو لاق مث كلذ يف لاطأو هل بوجولاك انل ناكمإلاف ءاوس دح

 راص طابترالا اذه نم لف اذإ دوجولا نأل يأ فلتلا نم ةاوهم يف رورغلا مدق هب تلز هانركذ
 سم ,ينارت هلال برلاو دنعلا نيب حصي الغ ينامسجلا طابترالا اما «لاحم كلذو هسفنب ًامئاق

 نع ىنغلا هل تاذلا نأل ًادبأ هجولا اذه نم طابترا هب حصي الف 1١[ :ىروشنال 45 همك

 كش الب عقاو اذهو ةيهولألا ةيترم ةهج نم هنإف رم امك يونعملا طابترالا فالخب نيملاعلا
 ءراثآلا تعدتسا يتلا يهو اهتفاضإو اهتبسنو اهماكحأب ملاعلا عيمج داجيإ ىلع ةيهولألا هجوتل

 ادوجوو ةيحالص موحرم الب امحارو قولخم الب اقلاخو رودقم الب !رداقو روهقم الب ارهاق نإف

 لوقأ يذلا بابلا رخاوأ لاق مث كلذ يف لاطأو رامجتسالا لاح يف ولو قلخلل ًادوهشم حلا
 ةرمجلا نإف رامجتسالا هب ىمس ام ضيقن كلذ نأ ءىزجي ال دحاو رجحيب رامجتسالا نإ هب

 .هب رثوي ثلاثلاو نانثأ ةعامجلا لقأو ةعامجلا ىه

 رامجتسالا ىري نمل ىنعم ال هنأ ملعا :جحلا باتك نم يمرلا ىلع مالكلا يف (لاقو)

 ءمه ! ةرمج هنأ دحاولا رجحلا ىف لوقت ال برعلا نإف «فرحأ ةثالث هل ناك اذإ دحاولا رجحلاب

 هنيعو ىمسملا ةقيقح ءىشلا هجوب دارملا نأ ىلع كلدي امم هيف لاقو ملعأ هللاو هررجو هلمأتف



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ؟

 رثأتي نم دوجو مدعل ةيهولألا ماكحأ تلطبل طابترالا اذه رس لاز ولو «لاحم ًالعفو ةوقو
 اذه نمو :خيشلا لاق .هلك اذه نع ينغ سدقملا تاذلاو هبلطت يهو ةيهولألا بلطي ملاعلاف
 ةبترم يه يتلا ةيهولألا طابتراك ملاعلاب تاذلا طابترا مهنظل ملاعلا مدقب نولئاقلا رهظ ثحبملا

 نم عامجإلا عم ملاعلا ثودحب نولئاقلا ثحبملا اذه نم ًاسضيأ رهظو تاذلا نيع ال تاذلا
 هسفنل دوجولا بجاو ةبترم هل سيل هنأو ثداح هنم ءزج لك نأو نكمم ملاعلا نأب نيتفئاطلا

 بابلا اذه يف لاقو .ىهتنا دب الو اقولخم بلطي الثم قلاخلا ذإ هريغب دوجولا بجاو وه امنإو
 هنأل قيقحتلا ةياغ يف مالك اذه ناك امم عدبأ ناكمإلا يف سيل هللا همحر يلازغلا مامإلا لوق يف
 ولف «ثودحلا ةبتر هل قولخملاو مدقلا ةبتر هل ىلاعت قحلاف ثودحو مدق ناتبتر الإ انل مث ام

 ًاميدق قلخي نأ ىلاعت قحلا ردقي له لاقي الف ثودحلا ةبتر نع جرخي الف قلخ ام ىلاعت قلخ
 . ىهتنا هتلاحتسال لمهم لاؤس هنأل هلثم

 ىلع صقنلاو ةدايزلا لبقي ءيش ناكمإلا يف سيل هنأ هدارم نوكي نأ لمتحيو (تلق)

 طابترا طبترم ملاعلا عم ىلاعت قحلا رارسألا باب يف ًاضيأ لاقو .ًادبأ ملعلا يف قبس ام فالخ

 . ىهتنا حصي ال روهقم الب ًارهاقو كولمم الب ًاكلام نإف ةدايسب ةيدوبع

 هناحبس هنوك نم وهف نوكلا بلطي رمأ لك نأ ملعا :ًاضيأ ؛راونألا حقاول» يف لاقو

 ديحوتلا لهأ مالك نم كاتأ امهمف ًاتاذ ىلاعت هنوك نم وهف توكلا بلطي ال رمأ لكو ًاهلإ ىلاعتو
  ىهتنا ىلاعت هللا ءاش نإ هيف رمألا كل ققحتي نازيملا اذهب هنزف

 لولعملاو ةلعلل هاضم وه تاذلت ةبلاط ةيهولألا نوك نم هومتلق ام ليق نإ :ًاضيأ هيف لاقو
 مهدنع نايدوجو نارمأ لولعملاو ةلعلا نأ لولعملاو ةلعلل هاهشمب سيل كلذ نأ «باوجلاف»

 . ىهتنا طلغلاو كايإف ةيدوجو ال ةيمدع ةبسن اندنع يهف ةيهولألا امأو

 دوجولا ىف لولعملل ةيواسم ةلعلا تناك ول ؛تاحوتفلا» نم رارسألا باب ىف لاقو

 يهو الإ ةلع مثامو ةلوقعم ةلعلاو هتاثدحم نم ءيش هنع رخأتي ملو هتاذل ملاعلا دوجو ىضتقال
 ام :ًاضيأ هيف لاقو . ىهتنا هيزنت هل حصي ال طبترملاو طبترال ةلع ىلاعت قحلا ناك ولو ةلولعم

 ول مدق يبوجولا دوجولا يف هلامو مدقلاب ملاعلل ىنأو لزي مل ملاعلا نأب لئاقلا الإ للعلاب لاق

 نإف [90 ك4 :ةمايقلا] © (02) ةرقك اي لمني نأ نع 67 ةري؟ ْنبَمَج جثَم» :ىلاعت هلوق هتاذو
 مالك يف يتأيسو ناسنإلا ةقيقحل نظلا امنإو نظلاب فصوت ال ناسنإلا مدقم يف يه يتلا هوجولا
 نأ [مه :صصقلا] هجم الإ ُكِلاَه ِءْيَم لكل :ىلاعت هلوق ريسفت يف ىلاعت هللا همحر خيشلا
 سيلو ثيداحألا هب تحرص امك ىنفي ال هنإف بنذلا بجعب هنع ىنكي يذلا ءىشلا هجو دارملا

 :تلق .ملعأ ىلاعت هللاو هيلع هيبنتلا ىلإ جاتحي ال كلذ نإف مهوت امك ىلاعت ههجو هب دارملا
 نامانت ينيع نإ» : يي هلوق يف ىلاعت هللا ءاش نإ ةئامثلثو نينامثلاو يداحلا بابلا يف يتأيسو

 ىلع مان دق وهو كانه هتروص ىأرو لايخلا ملاع ىلإ بلقنا امل كي هنأل يأ «يبلق ماني الو



 به ملاعلا ثودح يف :ىيناثلا ثحبملا

 : نيتسلاو عساتلا بابلا يف لاقو .دوهشمو عقاو مدعلاو مدعلا هيلع لاحتسال مدقلا ملاعلل تبث
 نوكي نأ لاحيمف ىلاعت هللا وهو ُهَدَجْوَأ دجوم نم دافتسم هدوجوو مدع نع دوجوم هلك ملاعلا

 وهو دوجولاب هسفن دنع ًافوصوم نكي مل ام دجوي نأ دجوملا ةقيقح نأل دوجولا يلزأ ملاعلا
 هسفنب ال هريغب مئاق هلك ملعلا نذإف لاحم كلذ نإف ًالزأ ًادوجوم ناك ام دجوي هنأ ال مودعملا
 . مالسلاو

 هلل ةيلوألا يفت نع ةرابع لزألا ةظفل لولدم نأ ملعا :بابلا اذه نم رخآ عضوم يف لاقو

 اهتطيح تحت نوكيف هيلع مكحت ةيلوأب ال لوألا نيع هناحبس وه لب هدوجول لوأ ال يأ ىلاعت
 هنإ هقح يف لاقي ىلاعت قحلاف :لاق مث .كلذ يف لاطأو ةقولخملا تايلوألاك اهنع ًالولعمو
 هنوك نأ وه :لوألا نيهجو نم لاحم هنإف ًالزأ اهدجوم هقح ىف لاقي الو ًالزأ ءايشألا ردقم

 هسفنل ًافوصوم نكي مل ام دجوي امنإو دوجوم وه ام ىلاعت دجوي الو دجوي نأب وه امنإ ًادجوم
 دجوم نع ردص امنإ وه ذإ ًالزأ دوجوم هنأب مودعملا فصتي نأب لاحمو مودعملا وه دوجولاب
 يف لاقي ال هنأ وهو لاحملا نم (يناثلا هجولا) دوجولا يلزأ ملاعلا توكي نأ لاحملا نمف ُهَدَجْوَأ

 فوصوملا وه ىلاعت قحلاو ةيلوألا يفن لزألا ةظفل لوقعم نأل كلذو ًالزأ دوجوم هنإ ملاعلا
 ريغ دوجولا هللا نم ديفتسملا ملاعلا كلوق ىلإ عجر هنأل لزألاب ملاعلا دوجو ليحتسيف كلذب
 . ىهتنا الزأ هعم ملاعلا نوكب ىلاعت هنع تفتنا دق ةيلوألا نأل دوجولا هللا نم ديفتسم

 مكحب الإ ىلاعت قحلا نع رداص ملاعلا لاقي ال :«قحلا دصقلاب» ىمسملا هباتك يف لاقو
 ءايشألا ردصم نوكي نأ ىلاعت هللا لجو ظفللا اذهب دري مل عرشلا نأل كلذو ةقيقحلا الزاجملا

 رقتفي نم نيبو اهلبقي ال نم نيبو ةيلوألا لبقي نم نيبو بجاولاو نكمملا نيب ةبسانملا مدعل
 مل نأ دعب اهب هملع قبسل ةقفاوم ءايشألا دجوأ ىلاعت هنإ :لاقي امنإو راقتفالا لبقي ال نم نيبو

 لقعي الق بجاو ينغي نكمم ريقف طابترا اهل دجوملاب تطبترا اهنإ مث اهنايعأ يف دوجو اهل نكي
 ناكل هيلإ راشي ًارمأ مدعلا ناك ولو يدوجو اهيلع همدشقت نأ ىلاعتو ةتاحيس هب الإ دوجو اهل

 يف ةمئاق نيع هل نوكيو دوجو ىلإ دوجوم نم ًارداص نوكيف ىلاعت هللا نع ًارداص نكمملا
 . ىهتنا لاحم كلذو لزألا

 أرط ام سوسحملا هدسج نأ ملعف ءوضولا بجوي ام تثدحأ ةروصلا كلت نأ ري ملو ةراهط

 :لاق ثدح وه ام ثدحأ ببس مونلا نإ :لوقي اذهلو ء«هيلع مان يذلا هءوضو ضقني ام هيلع

 هللا دبع يبأ خيش يقلاملا عيبرلا يبأ خيشلاك مونلاب هءوضو ضقني مل ماقملا اذه هل لصح نمو

 دبعلا رمأ امنإ هيف لاقو ملعأ هللاو ه | ةصاخ نينثالا موي ماقملا اذه هل ناك نكل رصمب يشرقلا

 لوقت اذهلو ءايربكلاو ةزعلا لحم برعلا فرع يف فنألا نأل فنألا يف ءاملاب قاشنتسالاب

 كلزنأ يأ بارتلا وه ماغرلاو هفنأ مغر ىلع اذكو اذك لعف دقف هفنأ هللا مغرأ اهئاعد يف برعلا

 هللا اهامس دق ضرألا نإف بارتلاب كلذ نع ىنكف رغصلاو لذلا ماقم ىلإ كزعو كئايربك نم هللا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا اذ

 ىلاعت هلوق ملاعلا مدقب نولئاقلا هيلإ دنتسا امم :ةئامو نيعستلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 فاضأ ام ىلاعت هنإ اولاقف 4٠[ :لحدلا] 47 ُنْركَبَم ك ُكأ لَن نأ ُهَنْدَأ آ5إ ءىتلل انو امَنِإُ©

 ىلاعت هنأ ولو لئثتماف نيوكتلاب هرمأ قحلا نإف نوكت يذلا ىلإ هفاضأ امنإو ىلاعت هيلإ نيوكتلا
 قحلل نإ اولاق نأ ىلإ اورطضا مهنإ مث ةهبشلا تفتنأل ةردقلا ىلإ وأ هسفت ىلإ نيوكتلا فاضأ
 .فورحلا بيترتب مالكلاو لوقلا لبقي ايلجت ىلاعت

 هذهف . ىهتنا ميدقلا ملعلا هب قلعت نإو ثداح هلك ملاعلا نإ هب لوقي يذلا قحلاو :اولاق

 خيشلا ىلع ىرتفا نم بذكف ملاعلا ثودحب هلوق يف هنع هللا يضر نيدلا يبحم .خيشلا صوصن

 ةئامثلث وحن يف «تاحوتفلا» يف ملاعلا ثودح ىلع مالكلا خيشلا ررك دقو ملاعلا مدقب لوقي هنأ

 ىلإ يدؤي يذلا لهجلا اذه لثم يف حقي نأ ميظعلا ملعلا اذه عم خيشلاب نظي فيكو عضوم
 يف كش وأ هئاقبب وأ ملاعلا مدقب لاق نم رفكب مهريغو ةيكلاملا ىتفأ لب العو لج عناصلا راكنإ
 ىلاعت هللا ةفرعم ىلع ةقيقحلاو ةعيرشلا يف اهلك هتافنصمو خيشلا بتك ىنبم نأ عم اذه كلذ

 يورخألاو يويندلا ملاعلاو نيرادلا ركذو هلسرو هئايبنأو هتافصو هئامسأ تابثإ ىلعو هديحوتو
 لب كلذ نم اعيش تبثي ال ةفسالفلا نم ملاعلا مدقب لوقي نم نأ مولعمو نيخزربلاو نيتأشنلاو
 نأ لقاع لك ققحت دقف ةفسالفلا نع لوقنم وه امم كلذ ريغ الو روشنلاو ثعبلاب نمؤي الو
 ببس نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نيتسلاو سماخلا بابلا يف لاق دقو .هلك اذه نم ءيرب خيشلا
 تاوهشلا تاردك نم هسفن رهوج ىفص اذإ ناسنإلا نإ مهلوق ءامكحلا نم ةوبنلا يركنم طلغ
 قطنف ةوقلاب روصلا نم يولعلا ملاعلا يف ام هسفن يف شقتنا ةيفرعلا قالخألا مراكمب ىتأو
 زاج نإو كلذك سيل هللا لهأ دنعو اندنع رمألاو : خيشلا لاق . طئاسولا نع ىنغتساو بويغلاب
 هنأ ميكح الو يبن نم دحأ نع طق انغلبي مل هنأ كلذو صاخشألا ضعب يف هوركذ ام عوقو

 ًاضعب لهجيو ًاضعب ملعي لب ًادبأ هتافو نيح ىلإ سفن لك يف هلاح هيلع يوتحي امب ًاملع طاحأ
 ا ا ا رع اب عولحلا نم دف ىلعت قبل طش اع ةرفسلا وللا ليس وأ ل
 ىلع دري هنأ خيشلاب نظي فيكو ةوبنلا ركني نم هنع هللا يضر خيشلا طلغ فيك يخأ اي رظناف
 ةلع تاذلا ىمست ءامكحلا نإ (ليق نإف) .ميظع ناتهبل اذه نإ هللاو هب وه نيدتيو ًائيش دحأ

 (باوجلاف) ؟ ؟نيترايعلا نيب قرفلا امف ةلع ًالزأ ملاعلا نوكب ملعلا قلعت يمست ةيرعشألاو دوجولا

 .الإ نطابلا نم عقدني ال ءايربكلا نإ مث ليلذلا هئطو نم ءالذألا لذأو ةغلابملا ىلع ًالولذ
 مث كفنأ يف ءاملا لعجا :هل ليقف قاشنتسالا يف راثنتسالا عرش ائه نمو ديبعلا ماكحأ لامعتساب

 هلحم نم ءايربكلا جرخ كئايربك لحم يف هتلمعتسا اذإف كتيدوبعب كلمع وه انه ءاملا اورثتنا
  راثتسالا وهو

 ءيش هبجحي ال ىلاعت قحملا ناك نإو ةولخلا يف هتروع رتسي نأ دبعلا رمأ امنإ :(لاقو)
 لاقو ء«فرعلا هيف عرشلا عبت اذكه نوقلكم مه ام ثيح نم هديبع لاعفأ يف ىلاعت همكح نأل



 باب ملاعلا ثودح يف : يناثلا ثحبملا

 نيققحملا دنع نيترابعلا نيب قرف ال هنأ «تاحوتفلا» نم نيعبرألاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق ام

 قبس يف مهمزلي ةلعلاب مهلوق وهو هلجأل ءامكحلا ىلع اوعنشو ةيرعشألا هنم بره يذلا نإف
 ردقم نوك امهنيب لقعي الو دب الو هتاذب مولعملا توك بلطب ملعلا قبس نإف مولعملا نركب ملعلا
 اهلولعم ىلع ةمدقتم ةلعلا ذإ بتارملا عيمج يف هتلع لولعملا ةاواسم مزلي ال امك مزلي الو
 هسفنل دوجولا بجاولا نيب لقعي الو «قحلا تاذ وأ ملعلا قبس كلذ ناكأ ءاوس كش الب ةبترلاب

 ةلمج نم نامزلاو نكمم لوأ دوجو ىف انمالك نأل ينامز ريدقت الو ينامز نوك نكمملا نيبو
 أرمأ نكي مل نإو تانكمملا يف مكحلا رئاسك هيف مكحلاف ًايدوجو ًارمأ ناك نإف تانكمملا

 اذإو ايدوجو ائودح ال ايلقع اثودح لولعملا دوجوملا دوجوب تثدح ةبسنلاف ةبسن ناكو ايدوجو

 نوكي نأ ًأدبأ حصي الو ةبترلا الإ قبي ملف ينامز نوب همولعم نيبو قحلا ملع نيب لقعي مل
 لولعم وه ام ثيح نم ةلعلا ةبتر يف لولعملا نوكي نأ حصي ال امك ىلاعت قحلا ةبتر يف قلخلا
 ةلع ىلاعت هنوك ىلاعت قحلا ديحوت ىلع ليلد لدأ نم نأ ىلع لاق مث .كلذ يف لاطأو اهنع
 يف ةلعلا ظفل قالطإ نكل كش الب كيرشلا هعم ىفتني يتاذ ديحوت هنإف ءامكحلا دنع ملاعلل

 بابلا يف لاقو .ىهتنا ىلاعتو هناحبس هيلع اهقلطن الف عرش اندنع اهب دري مل ىلاعت قحلا بناج
 ىلع ليتدلا هنأل ةمالعلا نم املاع ملاعلا ىمس امنإ هنأ ملعا :ةئامثلثو نيعبسلاو يداحلا

 اذهب قلعت هل ام رشع يداحلا ثحبملا رخآ يتأيسو ثحبملا لئاوأ كلذ رم دقو .ىهتنا حجرملا

 ىلع صاوخلا نم دحأ علطا له ليق نإ (ةمتاخ) ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو هعجارف ثحبملا

 هلاق امك (بارجلاف) ةلدألا وأ فشكلا وأ لقعلا قيرط نم ديدحتلا ىلع ملاعلا ةدم خيرات ةفرعم

 ديدحتلا ىلع ملاعلا قلخ ةدم فرع أدحأ نأ انغلبي مل هنأ ةئامثلثو نيعستلا بابلا يف خيشلا
 ةتباثلا بكاوكلا كلف هيف نوكي ال يذلا سلطألا كلفلا يف ًاعطق بكاوكلا رثكأ نأ كلذو

 نع زجعي رمعلاو ًائيطب احبس ةحباس اهنأ عم راصبألل اهتوبث روهظل اهتكرح كردت ال رامعألاو
 نأ ىلإ ةنس ةئثام يف ىصقألا كلفلا نم ةجردلا عطقي اهنم بكوك لك نإف هرصقل اهتكرح كاردإ

 لك ةجرد نيتسو ةئامثلث بسحتف ةتباثلا بكاوكلا كلت موي وهف نينسلا نم عمتجا امف اهيلإ ىهتني
 يفو دسألا يف رسنلاو تينب رصم مارهأ نأ مدقتملا خيراتلا يف انل ركذ دقو لاق ةنس ةئام ةجرد

 مارهألا خيرات ةفرعم نم برقت كلذ باسح لمعاف يدجلا يف اندنع مويلا وهو لمحلا ةخسن

 هللا ركذ ًاتسح هالعأف نسحأف نسح مث هنإف نسحألا لوقلا عامتساب نوكت نينذألل ةنطابلا ةراهطلا
 نوكي ال ةيآ لك لثم نآرقلاب هللا ركذ عامس نم ىلعأ سيلف نينسحلا نيب عمجيف نارقلا يف
 ةعورشملا ماكحأل ةياكح هيف هنإف هللا ركذ نمضتي نآرقلا يآ لك ام هنإف هللا ركذ الإ اهولدم

 وه ام ثيح نم ميظعلا رجألا كلذ يف ناك نإو مهرفكو مهلاوقأ تاياكحو ةنعارفلا صصقو

 متأ نآرقلا يف عمس اذإ هللا ركذ نأ ملعف هريغ وأ هسفن نم هأرق اذإ ءىراقلا ىلإ ءاغصإلاب نآرق

 الو هلل ةلصولا بلط سأرلا حسم لصأ هيف لاقو .يغبني ال ام هللا يف نيرفاكلا لوق عامس نم

 عضو نأل مميتلا يف سأرلا حسم عرشي مل اذهلو راسكنالاو لذلا دوهش عم الإ ةلصولا نوكت



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 7

 يف يليجلا ميركلا دبع خيشلا لاق عطقلاب سانلا نم اهيناب نأ ىلع اهرمأ ردي ملو اهيناب ردي ملف
 ةنس فلأ نيثالث دعب الإ هريغ ىلإ جرب نم لفتتي ال رئاطلا رسنلا نأ مولعمو «خييشلا مالك حرشا

 ةنس فلأ ةثامثلث دعب الإ كلذ ىتأتي الو جاربأ ةرشع عطق دقف ولدلا يف اندنع مويلا وهو لاق
 انأو تيأر دقلو :هللا همحر نيدلا ييحم خيشلا لاق .ررحيو نيخيشلا مالك نيب رظنبلف .ىهتنا
 امهدحأ تظفح نيتيب ينودشنأف مهفرعأ ال موق عم ةبعكلاب فئاط ي ينأ ناظقبلاو مئانلا نيب

 : رخآلا تيسنو

 انيهسجأًارط تي بلااذهب انينس متفطامكانفطدقل

 تلق لوألا كدادجأ نم انأ لاقف ءال هل تلقف ؟ينفرعت امأ لاقف مهنم دحاو عم تملكتو
 ةالصلا هيلع مدآ انيبأل سيل :هل تلقف ةنس فلأ نوعبرأو عضب يل لاقف ؟تم ذنم كل مك :هل

 هريغ نع مأ كيلإ برقألا اذه نع لوقت مدآ يأ نع يل لاقف نينسلا نم ردقلا اذه مالسلاو

 مدآ فلأ ىتئام قلخ ىلاعت هللا نإ لاق هنأ دقي هللا لوسر نع سابع نبا هاور ًاثيدح تركذتف
 يف خيراتلاو لاق .كئلوأ نم هيلإ صخشلا كلذ ينبسن يذلا دجلا نوكي دق يسفن يف تلقف

 .ىهتنا ائدنع كش الب ملاعلا ثودح عم لوهجم كلذ

 ةعقاو يف مالسلا هيلع سيردإب تعمتجا :ةئامثلثو نيتسلاو عباسلا بابلا يف ًاضيأ لاقو
 نامز نع هتلأسف يدادجأ نم هنأ ينربخأف فاوطلا يف ًاصخش ت تيأر ينإ هل تلقف عئاقولا نم

 يأ نع لاقف هتدم نم خيراتلا يف اندنع ررقت امل مدآ نع هتلأسف ةنس فلأ نوعبرأ يل لاقف هتوم

 هللا يبن ينإ «صخشلا اذه قدص : مالسلا هيلع سيردإ لاقق «هريغ مأ برقألا مدآ نع لأست مدآ
 قلخلا نإف قلخلا ءاهتنال ددملا ءاهتناب تاقرلخملا ىف لاجآلاو اهدنع فقي ةدم ملاعلل ملعأ الو

 ينفرع هللا يبن اي : :هل تلقف ؛ةرخآو ايند لازي الو ًاقلاخ ىلاعت قحلا لزي ملف ددجتب سافنألا عم

 راد ايندلا لبق ناك هل تلقف اهتامالع نم برقألا مدآ مكيبأ دوجو لاقف ةعاسلا طارشأ نم طرشب

 . ىهتنا مكب الإ ايند تناك ام ايندلاو ةدحاو دوجولا راد لاقف اهريغ

 لاقو فولأ فالآب ىصحي ال ايئدلا رمع نأ ملعا :4تاحوتفلا» نم عباسلا بابلا يف لاقو

 تاناويحلاو تاتابنلاو تادامجلا نم تادلوملا قلخ ىلاعت هللا لمكأ دق ًاضيأ عباسلا بابلا يف

 عضي توملاب هبيبح دقافلا ناك ذإ ىمظعلا ةبيصملا وهو قارفلا ةمالع نم سأرلا ىلع بارتلا

 ىلع لالدتسالا نأ ملعا :هيف لاقو كلذ يف لاطأو كلذ ىلع ةدايز يتأيسو هسأر ىلع بارتلا
 هلعأ لولعم ةمامعلا ىلع حسملا يف : ملسم ثيدحب سأرلا نود ةمامعلا ىلع حسملاب ءافتكالا

 رعشلا ءاملا ؟ دقف أعم ةمامعلاو ةيصانلا ىلع عقو دق هيف حسملا نإف هريغو ربلا دبع نبا

 باتكلاب نيلجرلا حسم هيف لاقو «ءضعبلا حسمب لوقي نم بهذم يف لصألا مكح لصحو

 . باتكلل ةنيبملا ةنسلاب امهلسغو

 نأ برعلا نع لقني وأ ىري نم بهذم ىلع الإ رهاظلا نع لودعلا لمتحت ةيآلاو :(لاق)



 ملاعلا قلخ :ىهتنا امل لاق مث يعيبطلا ملاعلا قلخ نم ةنس فلأ نيعبسو ىدحإ ءاهتنا دنع

 هتدم نم ىضقنا املف ايندلا هذه هللا قلخ ةنس فلأ نوسمخو عبرأ هتدم نم ىضقناو يعيبطلا

 قلخو ايندلا قل نيب ناكف رانلاو ةنجملا ىه ىتلا ةرخآلا هللا قلخ ةنس فلأ نوتسو ثالث
 تيمس امك ةدملا هذه ايندلا قلخ نع اهقلخ رخأتل ةرخآ تيمس اذهلو ةنس هفالآ ةعست ةرخآلا

 ءاقبلا اهلف اهؤاقب هيلإ يهتني ًأدمأ ةرخآلل ىلاعت هللا لعجي ملو اهلبق تقلخ اهنأل ىنوأ ايندلا

 رمع نمو ةنس فلأ رشع ةعبس ايندلا رمع نم ىضم نأ دعب مدآ ىلاعت هللا قلخو لاق مئادلا

 قلخو لاق كاذ ذإ مدآ ةئيط ىلاعت هللا رمخف ةنس فالآ ةينامث ماودلا يف اهل ةياهن ال يتلا ةرخآلا

 كلت نم ءارهلا وفصيل ضرألا تانوفع نم تارشحلاو ةيرحبلاو ةيربلا باودلاو ريطلا هللا

 ًاضيرم ًاميقس ناكل هتيفاعو ناسنإلا اذه ةايح هيف هللا عدوأ يذلا ءاوهلا تطلاخ ول يتلا تانوفعلا
 كلذلف تاناويح تانوقعلا هذه نيوكتب ىلاعت هنم افطل وجلا ىلاعت هللا ىفصف هرمع ةذم ًالولعم

 .ملعأ ىلاعت هللاو ىهتنا للعلاو ماقسألا تلق

 هعسو ردقي دبع لك ىلع ىلاعت هللا ةفرعم بوجو يف :ثلاثلا ثحبملا
 الإ سابع نبا لاق 65: :تايراذلا] 6(4)) ذددْبتل اَلِإ ينإلاَو َّنَْل ُتَنَلَع اَمَوه ىلاعت لاق

 نكل ًاقورعم ناكف ةفرعملا هب تقلعت كلذك ًايثرم ناكف ىلاعت هب ةيؤرلا تقلعت امكف ىنوفرعيل

 ملعلا حصي الف ةجرد هنم ىلعأ وه نمل ةبسنلاب ًالهج ىلاعت هللاب سانلا ضعب ةفرعم نوكي امبر
 نإ الإ قحلاب لهجلا نع ناسنإلا جرخي الو هجو لك نم هب لهجلا الو هجو لك نم ىلاعت هللاب
 أيلع يديس تعمس دقو لاحم كلذو صقن ريغ نم هسفن قحلا ملعي امك ىلاعت قحلا فرع

 قرفلا لهأ نم دحأ دئاقع حرجي وهو ةفرعملا ماقم ىعدا نم :لوقي هللا همحر صاوخلا

 اذإو ةيهلإلا ةرضحللا لوخد ىلاعت هللاب فراعلا طرش نم نإف «بذاك وهف هجو لك نم ةيمالسإلا

 دئاقع رقأف فكلاب عباصألا لاصتاك اهب ةلصتمو اهيلإ ةعراش نيملسملا عيمج دئاقع ىأر اهلخد

 نم ديرملا خايشألا عنم امنإو هوجولا ضعب نم ولو ةدهاشمو فشكو قحب نيملسملا عيمج

 ةلصتملا عبصإلاك خيش لك قيرط مكح نإف قيرطلا هل اورصتخيل خايشألا نم مهريغب عامتجالا
 مث ةدقع رادقم هيدي ىلع كلسف رخآ ءيش ىلإ لقتنا مث ةدقع رادقم ناسنإلا كلس اذإف فكلاب

 ال مكلجرأ مال يف حتفلا نأ انبهذمو :لاق .ةفدارتملا ظافلألا نم نوكيف لسغلا يف ةغل معسملا

 لاطأو ًارمعو ديز ماق :لوقت بصنت ةيعملا واو نوكت دق واولا هذه نإف حوسمملا نع اهجرخي
 لاقو .ملعأ هللاو ماكحألا ثيح نم ال وحنلا ثيح نم يأ انبهذمو :هلوق :(تلق) .كلذ يف

 صئاصخل نم كلذ نإف سافنألا عم نلعلاو رسلا يف ىلاعت هللا ةبقارم رشبلا رودقم يف سيل هيف

 دجوي الف هلاوحأ عيمج ىف ًاعرشم هنوكل ةبترلا هذه هل ناكف ِةْلكك هللا لوسر امأو ىلعألا الملا

 يضر ةشئاع لوقب ةراشإلا هيلإو مهفاف حابملاب هللا ركاذ وهف حابم وأ بودنم وأ بجاو يف الإ
 رطاخ بلقلا يف عقو اذإ) :هيف لاقو ءهنايحأ لك ىلع هللا ركذي ِهِكي هللا لوسر ناك :اهنع هللا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا م

 كلت كولس لعج هنأ ولو ريسلا نع هسفن فقوأ دقف ةدقع رادقم هيدي ىلع كلسف رخآ ىلإ لقتنا
 اذه رمع ذفنف دقع ثالث عبصأ لك نإف فكلا ةرضح لخد ناكل دحاو خيش دي ىلع اهلك دقعلا

 كولسلا يف مهعم كرشي نأ مهديرم خايشألا عنم ببس اذهف قرطلا رئاس نم ةدقع لوأ يف وهو

 اذهف ةيونعملاو ةبتاذلا هتافصو ىلاعت هللاب ملعلا يه لوصألا ةمئأ دنع ةفرعملا نأ ملعا مث

 (ليق نإف) اهب ةطاحإلا ثيح نم ةلوهجم تاذلا ذإ العو لج عتاصلا ةفرعم نم بولطملا وه
 وه ضحملا قدصلاو هللا وه قلطملا قحلا نأ بارجلاف . ضحملا قدصلاو قلطملا قحلا امف

 ؟ةبجاو ىلاعت قحلا هتفرعم نوك ىلع ليلدلا امف :ليق نإف .هتينادحوب رارقإلاو ىلاعت هتفرعم

 هاهد اذإ ناسنإلا نإف اهيلإ لوقعلا لصت ىتلا رومألا نم ةفرعملا نوك كلذ ليلد نأ (باوجلاف)
 فشك يف هيلإ أجليو هوحن عرضتيو هيلإ هلأتي هلإ ىلإ دنتسي نأ دب الف كلاسملا هب تقاضو رمأ
 قئالخلا ءاعد ةلبق اهنوك ثيح نم اهيلإ هرظان صخشيو ءامسلا ىلإ ًادوعص هبلق ومسيو هاولب

 سشوحولا يف دجوي دف كلذ لثمو ةليحو ًاقلكت ال ةلبج وأ ًاعبط هئرابو هقلاخب ثيغتسيف نيعمجأ

 ءاملاو الكلا نادقف دنع ءامسلا ىلإ اهسوؤر ةعفار ءاجرلاو فوخلا ةرهاظ اهنإف ًاضيأ مئاهبلاو

 ءامسلا وحن مهتحبسم نوعفري ىولبلا دنع لافطألا اندهاش كلذكو .ءانفلاو كالهلاب اهساسحإو

 نآرقلا يف ةروكذملا ةرطفلا يهو لقاعلا ناسنإلا نع الضف تاناويحلا ةلبج يف زوكرم هلك اذه

 لاق ءارضلا يف هيلإ نودري امنإو ءارسلا ةلاح يف كلذ نع اولهذ دق سانلا رثكأ نكلو ثيدحلاو

 ركنأ الجر نأ (يكحو) [< :ءارسإلا] 4 هَ هَل َنوُعَدَت نم لَم رجلا يف مصل مُكَّسَم اًدِإَو# : ىلاعت

 ؟طق ةنيفسلا تبكر له لاقف هيلإ عصي ملف لالدتسالا باب هل حتفف قداصلا رفعج دنع عناصلا

 ىلإ تعلط نيح حوللا ينم تلفناف لحاسلا ىلإ حول ىلع تعلطف ةرمانب ترسكنا معن لاق

 ىلع كدامتعا بهذ نيح نمم ةمالسلا وجرت تنك حوللا كتع بهذ امل :رفعج هل لاقف لحاسلا

 ملسأف كقلخ يذلا هللا وه هنم ةمالسلا عوجر يذلا :رفعج هل لاقق لجرلا تكسف بابسألا

 ؟ال مأ يلقعلا لالدتسالا نع يهن هيف زئاجعلا نيدب مكيلع ِةَِو هلوق (ليق نإف) لجرلا
 ةلاحلا كلت باحصتسا ىلع هيبنت وه امنإو يلقعلا لالدتسالا نع يهن كلذ يف سيل (باوجلاف)

 ىأر هنأ ينيوزقلارهاط وبأ خيشلا لقتو .نابشلاو ثادحألا نم ةمالسلا باحصأ اهنع لفغ يتلا

 لالدتسالا نود لقعلاب كلذ يف رظنلا درجي نأ ناسنإلا ىلع بجو عرشلا يف حدقي بيرغ
 يذلا لوعلا اذه لاطبإ ىلع يعرشلا ليلدلا لبقي ال هنإف ةعيرشلا ركني يذلا يمهربلاك عرشلاب

 هيوادنف يلقعلا رظنلا الإ ءاود هل سيلف هتبقي ال وهو هنيبو اننيب عازنلا لحم وه عرشلا نإف هلحتنأ
 لبإلا موحل لكأ نم ءوضولا بوجو هب لوقأ يذلا هيف لاقو .ةلأسملا يف كلقعب رظنا :انلوقب
 مدقتملا ءوضولاب هتالص حصتف هل لكآلا ةراهط ضقني مل هنوك عم ةلقتسم ةدابع وهو ًادبعت نكل

 ىيلبق هلاق ًادحأ نأ ملعأ ام لوقلا اذه لاقو لبإلا موحل نم أضوتي مل هنأ ملاع وهو لكألا ىلع
 موحل لكأ نإ :لاق نم ليلدو :لاق طوحأ وهف عناملا عفر ءوضولا اذه يف ىون نإو :لاق



 «ةرشع :لاق ؟هلإ نم كل مك :نيصح نب نارمعل لاق هك يبنلا نأ «برعلا تانايد» باتك يف

 اي كلامف هك يبنلا لاقف ءهللا لاقف كاهدو كب لزن اذإ ميظعلا رمألاو كبركو كمخل نمف لاق
 نوت مهقلت نم مُهَتلأَم نيِلَو# : ىلاعت هلوق ليبقلا اذه نمو .ملسأف هللا الإ هلإ نم نيصح نبا

 ا

 ا دم دأب نما أَولاَك انَسأَب ازأ اَنََر اَمّلْق# :ىلاعت هلوقو [40 :فرخزلا] < ده

 فارتعالا ىلإ مهسفنأ تعد ضرألا راطقأ عيمج يف سانلا ةماع نإف ًاضيأو [44 :رفاغ] 4 َنيِكِرَشُم
 كارتألا نم مهتفاك نيب عقو حالطصا الو مهدنع ةجح تابث الو ملعم ريغ نم ًاقلاخ مهل نأب
 مالسإلا ىلإ عاد مهغلبي مل نيذلا رئازجلا لهأو نيصلاو دنهلا يصاقأو يداوبلا لهأو داركألاو
 نم اودجو ام ةرثكل قلاخلاب بلغألا معألا ىلع مهسفنأ ةداهشب اونغتسا مهنإف كرشلا ىلإ الو
 طونقلا دعب مهتمهد ماظع ثداوح يف جرفلا ةأجافمو يعاسملا كردو مهتوعدب مهئاعد ةباجتسا
 يف ءادعألا يديأ نم مهصلختبو رجزلاو لأفلاو ةقداصلا ايؤرلا نم هوبرج امبرو ةمالسلا نم

 مهسفنأ يفو قافآلا يف اهودهاش بئاجعو رداون ثودحبو اهيف قلخلا نم مهل رصان ال عضاوم
 كَم هنأ أ ٌرُهْلُكُم َتلاَقل ىلاعت هلوق كلذو هلالج لج قحلا هلإلاب تدهش مهسوفن تناكف
 :لاقف هدبعي ناك منص ىلع لاب ًابلعث ةرم يبارعأ ىأرو ٠١[ :ميهاربإ]

 بلاعتثلاه يلع تلاب نم لذ دقل هسأرب نابلعشعلا لوبي برأ

 بلاغ كشالهّللانآ تنقيأو هلك كرشلاو مانصألا نم تقرب
 مهلك سانلاف ةرورض ةفرعملا :مهضعب لاق كلذلو تايرورضلا نم بيرق هلك اذهو

 تاذلا هنك ىوس نولهجي الو مهللعو مهقئارط تفلتخا نإو العو لج عناصلا ىلإ نوريشي
 لاق ديحوتلا ىلإ انوعديل انوتأ امنإو عناصلا دوجوب انوملعيل لسرلاو ءايبنألا تأي مل كلذلو
 دوجوملاب فارتعالا دعب اوكرشأ امنإ قلخلاو ١5[ :دمحم] 4 ُهَتَأ اّلِإ َهَلِإ آل ّوَّنَأ عَن :ىلاعت
 وأ اهنم ليحتسم تايبثإل وأ هتافص نم بجاو ىفنل وأ ىلاعت هلل ءاكرشلا نم هودقتعا امل

 ينأ دنهلا تانموش دالب هللا همحر نيكتكبس نب دومحم ناطلسلا حتف املو .تاوبنلا مهراكنإل
 لوقي امع نامجرتلا ناطلسلا لأسف تاملككب مزمزيو مهمهي ناكو نسلا يف نعط دق بهارب هيلإ

 لاقف ًائيش ةيدنهلاب ملكتف ىلاعت هللا نوفرعت متنأو هل لق نامجرتلل لاقف هللا هللا لوقي هنأ ركذف
 شماهلا ىلع هلاثم اذهو ةيواستم زكرملا ىلإ طيحملا نم ةميقتسملا طوطخلا لوقي نامجرتلا

 ةبرق لاح ةالصلاو ىلاعت هللا نع ءادعب نيطايشلاو نيطايش اهنأ درو ام ةراهطلا ضقني لبإلا

 .هب ةراهطلا اوضقنف ةاجانمو

 نأ ولو هيف يورملا ربغملا م ذيبتلاب ريهطتلا عنم هب لوقأ يذلا :(هيف لاقو)

 لبق يأ «روهط ءامو ةبيط » :لاق هي هنإف هب ءوضولا يف ًاصن نكي مل حص ثيدحلا

 الإ ءاملا دقف دنع ةراهطلا انل عرش ام ىلاعت هللا نأل كلذو ءاملا فصو نع ريغتلاو جازتمالا

 قبطني ماد ام هيلع حسمي قرخت اذإ فخلا نأ يدنع هجوألا :هيف لاقو ةصاخ بارتلاب مميتلاب



 رياكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا مى

 امنإو هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف ىلاعت لاق ام عئاصلا دوجوب انوملعيل انوءاج ول ءايبنألا نأ ملعف
 :ميهاربإ] * ُدِسِبَو هَل ٌرُه اَنثَأ اوملَمِلَول ىلاعت هلوق يف لوقلا كلذكو ًاهلإ كل نأ ملعاف لوقي ناك
 اوكلس امنإ (بارجلاف) اذه ىلع لالدتسالا قيرط لوصألا لهأ كلس ءىش يألف (ليق نإف) 7

 كلذ وحنو حجرم ىلع تانكمملا ناكمإب لالدتسالاك كلذ ىلإ بئرشت يتلا عامطألل ًاعطق كلذ
 جراخللا نكمملا نأل ًالقعت عرسأو قلخلا ىلإ برقأ ةرطفلا هب تدهش ام نأ نوملعي مهف الإو

 لاق رلتانلا نم ةيرورض ةيعاد كلتو حيحصلا رظنلا ىلع نافوقوم ثدحم ىلع لادلا ثداحلاو

 .[54 :لمعلا] مدعي َّنث ناقل اَيَدْبَي نَّمأ# . [1؟ :لمنلا] # ُهاَمَد اذ ٌرطْضَمْلا ُبيِجي نّمأ## :ىلاعت

 هنأك ريرقت تاماهفتسا اهلك يتلا تايآلا نم اهريغ ىلإ 1١[ :لمدلا] «اَراَرَف ٌصْيَأْلا َلَمَج نّسأ»
 « مير ُتْسَلَأط :ىلاعت هلوق هلثمو ءيشلا كلذ ىلع مهرطف ًائيش ءدابع ىلع ررقي ىلاعت
 قلخ ىلاعت هللا نأ ًاعوقرم درو اهو ٠١ :ميهاربإ] # كَم ِهَلَأ ٍقأ#» :هلوقو [17؟ :فارعألا]

 هريهطتو ةرطفلا ديحوتب ريكذتلل الإ لسرلا تثعب امف اهنع ناطيشلا مهلاتخاف هتفرعم ىلع دابعلا
 ىلع فيلاكتلا تهجوت اهبو ةيلقعتلا لئالدلاو ةيرظنلا تالالدتسالاب ناطيشلا تاليوست نع
 هيف تهات رمأ اذه :تاذلا ةفرعم نع لئس اًذِإ لوقي :هللا همحر نيمرحلا مامإ ناكو ءالقعلا

 الب هيلع ليحتسي امو هل بجي امو هيلع زوجي امو ىلاعت هدوجو ليلدلاب ملعي امنإو لوقعلا
 نع لودعلاو لثمي لصحم دقتعم ىلإ نوكرلا نإف زيزعلا ههجو الإ سيلو زييمت الو ثيبحت
 رهاط وبأ مامإلا لاق .ىهتنا ليبس ىلاعت قحلا ةقيقح كرد ىلإ سيلو ليطعت عنصلاب لالدتسالا
 ثيح ىلاعت هنأ لاقي الف ناكملا يفن ىلإ ةراشإ ثييحت الب مامإلا لوقف :هللا همحر ينيوزقلا

 زاتمي امهدحأ نيسجلا نيب نوكي امنإ زييمتلا نأل يأ زييمت الو هلوقو يسركلا ثيح الو شرعلا

 ءايشألا زيامتي امنإو اهسنج نع ءىشي زيامتت الف اهل سنج ال ىلاعت هللا تاذو ٍبفنصوب رخآلا نع
 يفو ةطاحإلاب هيلإ ركفلا يهتني هب طاحم يأ لصحم دقتعم هلوق ىنعمو . ثودحلاب ىلاعت هنع

 ةلدألا ثكن يف يراصنآلا ركذو .ملعأ ىلاعت هللاو «ىقمح هللا تاذ يف مكلك" ًاعوفرم ثيدحلا
 هكاردإ ىلإ قلخلا نم دحأل ليبس ال فصو صخأ ىلاعت هلل تبثأ ينالقابلا ركب ابأ يضاقلا نأ

 الف ةيزم لقعلل :نيمرحلا مامإ لاقو .ىنعملا اذه ىلإ ينيارفسالا قاحسإ وبأ راشأ دقو :لاق مث

 ٍقْدر بر لُكَو# :ىلاعت لاق ذإ تاذلا قئاقح اهب كردي ةيزمب ءالقعلا ضعب هللا مركي نأ دعبي

 يف الو باتك يف ًاحيرص ةلأسملا هذه يف صن الو :لاق هقرخ شحافت نإو فخلا مسا هيلع
 فشلا نمو هنم رهظ ام ىلع مسم ءيش لجرلا نم رهظف اذه انلوق ىلع فخلا قرخت اذإو ةنس

 ةيآلا ىلع هدي عضيو هتءارقب رهجي نأ فحصملا يف نآرقلا ءىراقل بحتسي :(هيف لاقو)
 :لاق .سملا نم اهظح ديلاو رظنلا نم هظح رصبلا ذخأيو عفرلا نم هظح ناسللا ذخأيف ءاهعبتتي

 قاشنتسالاو ةضمضملا يف لاقو .دهاجملا نب هللا دبع مهنم ائخايشأ نم ةثالث ولتي ناك اذكهو



 لال هعسو ردقب دبع لك ىلع ىلاعت هللا ةفرعم بوجو يف :ثلاثلا ثحبملا

 هللاب مكملعأ انأ» كك لاق رظنلا يف قئاثو ةوق لامك ةيزملا ينعي هلعلو .ىهتنا 1١4[ :هط] كاّمْلِع
 كاردإ نع مهلك قلخلا رجع أنيقي هب ملعي ام ةيتآلا ثحابملا يف يتأيسو «هنم مكاشخأو ىلاعت

 مامإلا فرع هبو هللا الإ هلإ ال هلوقب هناسل ىلع ديحوتلا ةوالتب الإ دبعلا هللا فلك امو تاذلا

 ةعساو يهف ةيفوصلا تالاقم امأو .نيملكتملا تالاقم هذهف كلذ ملعاف ديحوتلا هريغو كلام

 دي ىلع كولسلاب الإ نوكت ال موقلا دنع ةبولطملا ةفرعملا نأل تكن ضعب اهنم ركذن نكلو ًادج
 نيعبسلاو عباسلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا ركذ قيفوتلا هللابو لوقنف ىلاعت هللاب فراع خيش

 نم هتاذب ءايشألا فرعي ناك نإ الإ ةفرعملاو ملعلاب دحأ فصو حصي ال هنأ ملعا :هصن ام ةئامو

 ديلقت وه امنإ ءايشألاب هملعف هاوس ام لكو هدحو هللا الإ كلذ سيلو هتاذ ىلع دئاز رثآآ رمأ ريغ

 هانلق ام حاضيإو هب ملعلا يف ىلاعتو هناحبس هبر دبعلا دلقيلف كلذ تبث اذإو هتاذ ىلع دئاز رمأل

 يتلا هاوق نم ةوقب الإ ًائيش ملعي ال ناسنإلا نأ هتاذ ىلع دئاز رمأب الإ ًائيش ملعي ال دبعلا نأ نم

 طلغي دقو هيطعي اميف هسح دلقي نأ دب ال ناسنإلاق لقعلاو ساوحلا يهو هل ىلاعت هللا اهاطعأ

 لقعلاو رظن وأ ةرورض نم هيطعي اميف هلقع دلقي وأ هسفن يف هيلع وه ام ىلع رمألا قفاوي دقو
 رمألا ناك اذإو ديلقت الإ مث امف قافنالاب رومألاب هملع نوكيف دسافو حيحص هنمو ركفلا دلقي

 ىلع هسفن نع هب ربخأ اميف هدلقي نأ ىلاعت هللا ةفرعم بلط اذإ لقاعلا ىلع بجيف هانلق ام ىلع
 هرصيو هعمس ىلاعت قحلا نوكي ىتح تاعاطلا ةرثكب عسيلو هاوق هيطعت ام دلقي الو هلسر ةنسلأ

 كلذ دعب هيلع لخدي الف هللاب هللا فرعيو هللاب اهلك رومألا فرعي كانهو درو امك هاوق عيمجو

 نإف ًادبأ كعمس قرط ام رمأ ىلع يخأ اي كتهبن دقف .بير الو كش الو ةهبش الو لهج
 لقعلاو سحلاو رظنلا مهاطعأ امب ىلاعت هللاب ءاملع اوراص مهنأ نوليختي رظنلا لهأ نم ءالقعلا

 مهسفنأ اوطلاغ دق اذه عمو هوملع دق طلغ اهلو الإ ةوق نم امو مهتوقل ديلقتلا ماقم يف مهو

 هولعج يذلا لعل مهيرذي امو هيف طلغي ال ام نيبو لقعلاو ركفلاو سحلا هيف طلغي ام نيب اوقرفو
 ال لجو زع هللا نع مولعم لكب ملعلا ذخأ الإ لاضعلا ءادلا اذه ليزي الف ًاحيحص نوكي ًاطلغ

 ىلاعتو هناحبس هب هملعي امب ًاملاع نوكي نأ دب الف دئاز رمأب ال هتاذب ملاع ىلاعت وهو هريغ نع
 موصعم ريغ دلق نم لكو ىلاعتو هناحبس هملع يف دلقمب سيلو لهجي الو ملعي نم تدلق كنأل
 كرمأ امب يخأ اي لغتشاف .قافتالاب هتباصإ نوكتو طلغلا هلخدي نمل دلقم وهف ىلاعت هللا نود

 هنأ ثيح نم بوجولا امهمكح ناك ءوضولا نمضتي ناك امل لسغلا نإ هب لوقأ يذلا لسغلا يف

 هلسغ يف قشنتساو ضمضمت هِي هنأ انغلب ام هنإف لستغم هنإ ثيح نم ال هلاستغا يف ءىضوتم

 امهبابحتسا وأ امهبوجو يف مهفالتخا يف اذه لثم ىلع هبن أدحأ تيأر امو هيف هئوضو يف الإ
 ةبانجلا نم لاستغالا يف دكؤم اندنع ءوضولاو ءوضولا مكح ىلإ عجار يدنع امهيف مكحلاف

 ال ةضاحتسا مد ةيعرش ةلعلو سافئلا ضيح ةيعرش ةلع ريغل بذكلا هيف لاقو كلذ يف لاطأو

 مدب ةيانعلاو :لاق هيف ددش كلذلف ةحصلا لاح يف جراخ هنإف لوألا فالخب ةالصلا نم.عنمي



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا م84

 نم ةريصب ىلع نوكتف كاوق عيمجل ىلاعت قحلا نوكي ىتح تاعاطلا لعف يف غلابو هب ىلاعت هللا

 ةدابع ىلع تنك ولو هتفرعم ىلإ لصت نل كنإف كلذ نودب ةصاخلا هتفرعم بلطت الو كرمأ
 راكفألاو ةيلقعلا ةلدألا اهدرت رومأب هسفن نع ربخأ دق ىلاعت قحلا نإف كتحصت دقو نيلقتلا

 دلقي ملو هبر دلق نم لماكلاف اهي ناميإلا موزلو ربخملا قيدصت ىلع اهتلدأ ةماقإ عم ةحيحصلا
 نم هنأ لوقلا اذه ةحصب ديلقتلا ىلع هبحاص عم عمجأ دق لقعلا نإف تافصلا ليوأت يف هلقع

 هللا ىلإ تافصلا ةقيقح ملع يخأ اي فرصاو .هدنع اميف حدقي هنم عزانم ديعلل امف هللا دنع

 يع هذهف هب افراغ نوكت لئنيحو هملع نم ىلاعت هللا كيطعي ىتح ةيعرشلا تابرقلاب لمعاو ىلاعت
 1 . ىهتنا هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطاب هيتأي ال يذلا حيحصلا ملعلاو ةبولطملا ةفرعملا

 «هبر فرع هسقن فرع نمل ًافشك تباثلا ثيدحلا ىف هِي هلوق ىنعم امف تلق نإف
 فرع نم ىنعملا نأ :ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا هلاق امك (باوجلاف)
 نمو هملع نم هاطعأ امو تاقصو تاذ هل هتوك نم هسفن هب فصو امم هب ىحلا هفصو امب هسفن

 فرعي نأ هانعم نوكي نأ لمتحيو كلذ وحنو مقتنيو وفعيو لزعيو يلوي ضرألا يف هفالختسا
 ملف (تلق نإف) كلذ نم دب ال ًاعم نيينعملا دارملا نوكي نأ لمتحيو هدوجو يف راقتفالاب هسفن
 فتكي ملو قافآلا ركذ [5* :تلصف] * َمِشْنَأ هنو ِقاَكأْلا ىف اَنييلَم مِهبِرْتَس» هلوق يف ىلاعت داز
 يف يقب هنأ ليختي نأ دبعلل ًاريذحت قافآلا يف هلوق داز امنإ (باوجلاف) قافآلا ركذ نع مهسفنأب
 امع ًاجراخ أائيش دجي مل املف قافآلا ىلع ىلاعت هلاحأف سفنلا هيطعت ال هللاب ملع ةيقب قافآلا

 صرح ةرثك يخأ اي رظناف .هلك ملاعلا قئاقحت ةعماج سفنلا ذإ ليختلا كلذ لاز سفنلا هيطعت

 نم ًافشك تباثلا ثيدحلا يف هلوقب ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ قيرطلا رصتخلا فيك هتمأ ىلع يي يبنلا

 لهجلا ةرثك نم ةمالسلا قيرط امف (تلق نإف) ِةِلك قافآلا مهل ركذي ملو هبر فرع هسفن فرع

 ىلإ كلذ ملع ميلستو ليوأتلا مدع ةمالسلا قيرط (باوجلاف) :هرمأ نم ةريصب ىلع سيل نمل هللاب
 ليبس اهيلإ قلخلل قيرط لك نم ىلاعت هللا فرعي نأ دحأل مصي لهف (تلق نإف) ىلاعت هللا

 قيرط لكب ىلاعت هللا نوفرعيف ىلاعت هللا لهأ نم رباكألا هيلع امك كلذ هل حمصي معن (باوجلاف)

 وأ مئاقلا هرسب هذهمم وه ىلاعت قحلاو الإ ءيش نم ام ذإ ةيمالسإلا تادقتعملا قرط نم

 دقو .قلخلا لكايهب مئاقلا هرس نم ىلاعت قحلا بطاخي يذلا وه دهشملا اذه بحاصو هدوجوب

 مث محرلا يف هتردقب هكسمأ ام هللا نأ كلذو سافن ريغ نم ضيحلا مدب ةيانعلا نم هجوأ سافنلا

 زع هلل ركاذلا جورخ ىلع ًائيعم مدلا اذه جورخ ناكف همأب ًاقفر دلولا قيرط قئزيل الإ هلسرأ
 هجردتساو الإ سانلا ىلع بذكلا دحأ دوعت ام نأ ملعاو :لاق صاخ فصو ةهج نم لجو

 ةلادعلا يف حدقي ال يعرش حيحص ضرغل بذكلا نأ ملعاو هلوسرو هللا ىلع بذكي ىتح كلذ
 امل بذكلا نم يمجعلا بيبح عانتما امأو :لاق لاجرلا نم لمكلا بلغأو اهيف صن وه لب

 ًالجر ناك بيبحف هيلع بذكلا مسا قالطإ نم ًافوخ ناكف هلتقيل يرصبلا نسحلا جاجحلا بلط
 سانلا رضي اميف قدصي نأ دحأل زوجي ال هنإ هيف لوقأ يذلاو :لاقو لاجر ماقم لكلو ًاجذاس



 مم هعسو ردقب دبع لك ىلع ىلاعت هللا ةفرعم بوجو ىف :ثلاثلا ثحبملا

 1 ل 0 جلالا ليلا اذه م قلل طحنا فلو لهس ديسلا نع لقن

 دقف هرظنو هركف قيرط نم هملعام فالخب حورفلا يف الو لوصألا يفال ٠ ءىطخمي الف هللا ملع

 مئاد بولقلل يهلإلا يلجتلا لهف (تلق نإف) .هللا همحر نيدلا يبحم خيشلا هركذ هيف ءىطخي

 خيشلا هلاق امك (باوجلاف) تقو نود تقو يفو بلق نود بلقب نوكي مأ فراعملا دوجوب

 مئاد ةيمالسإلا بولقلا عيمجل يهلإلا يلجتلا نأ :ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف نيدلا يبحم

 لاح يف همالك هعمسأ ملاعلا قلخ امل ىلاعت هللا نإف وه هنأ فرعي ال نكلو هيلع باجح ال

 ىلع ناك هنأل ملاعلل ًادوهشم ىلاعت قحلا نكي ملو هناحبس هل ًادوهشم ناكف نك هلوق وهو همدع
 مالا رصبت امك ةمودعم يهو دوجولا كردت مل كلذلف مدعلا باجبح تانكمملا عيمج نيعأ
 تانكمملا قحلا رمأ املف دوجولاو مدعلا كلذكو الصأ ةملظلا دوجو عم رونلل ءاقب الو رونلا نم

 اهتوق يف امك ةيؤرلا اهتوق يف نأآل مت : ام ىرتل تعراس اهلوبق دادعتساو اهناكمإل نيوكتلاب

 لا دافأف نيوكملاب هرمأ يذل نأ ملع كلر وه ام ملعي ملق نضسملا ريخلا دوجولا ير هنع

 ىأرف راسيلا ىلإ تفتلا رونلا يف غبصنا املف دوجولا هاطعأ يذلا وه هنأب ًاملع ال هآر امب أاملع

 لاق ؟اذه ام :لاقف رونلا هلباق اذإ صخشلا يف ثعبنملا لظلاك هنم ثعبني وه اذإف هققحتف مدعلا

 انأو رونلا انأف نيع لظلل رهظ امل رونلا تنأ تنك ولف «تنأ وه اذه نميألا بناجلا نم رونلا هل

 ا لاذو كا نم ينجو أ تمص نم وع اعف يلع تن يذلا كاروتم نمش

 0 ةرشلاو ريخلا يب تنأو مدعلاو دوجولا نيع تنأف كلبق

 كهلإ ينأ ىلع كل ليلد ال هنإف ينفرعت ملو ينتلهج كناكمإ نع تضرعأ اذإو كناكمإ نع

 كنأ يعدتف كلظ نع كسفن رظن ىلإ رظنت الف كلظ كدوهش وهو كناكمإ الإ كدجومو كبرو
 هل كتقلخ ام لهجتف ممصلا كتئروي هنإف ينع كينغي ًارظن كلظ ىلإ رظنت الو لهجلا يف عقتف انأ

 يف لاطأو ىرخألاب كلظ دهشتو ةدحاولاب يل دهشتل الإ نينيع كل تقلخ امو ةراتو ةرات نكف

 دوجولا يف صقنلاو لامكلاب ملعلا ىلاعت هللاب ةفرعملا مولع لجأ نم نأ ملعاو :لاق مث .كلذ

 هللاو يمجعلا بيبح لاح لمحي كلذ ىلعو ملاظلا كلذ هبلغ نم يمحي لاح هل نوكي نأ الإ

 . ملعأ

 هيلإ ناشطع ملعلا كلذل لباق لحم يف الإ هملع يقلي ال نأ ملاع لكل يغبني :(هيف لاقو)

 ىلإ جاتحيو هجولا اذه ىلع ًالماح هملعل دجي ىتح صبرتيلف ةباثملا هذهب وه نم دجي مل نإف
 يف أشن نمب مميتلا يف ةينلا بجت ال :لاق نم لوق ديقي نأ يغبني :هيف لأقو ديدش ربص

 ىلإ ةبرقلا نم ءيش هدنع نكي مل هنأل ًاعطق ةين نم هل دب ال هنإف ملسأ اذإ رفاكلا امأ ءمالسإلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا مك

 ماقتنالاو رهقلا ءامسأو نانتمالاو نانحلا ءامسأ نم ةيهلإلا ءامسألا تاريضح كلذل دهشي امك

 .كلذ ريغو هوفعو هحفصو هملح نم هدابع ىلع قحلا لضف لامك رهظ ام يصاعلا الولف

 لك نمأ» هللا ىوس ام لك لامك يف ىلاعت لاق هيف يبسنلا صقنلا دوجو دوجولا لامك نم نأ
 يأ ىده مث هلوقو هايإ هافوو هقلخ هاطعأ صقنلا ىتح ًالصأ ًائيش هصقن امف [60 :هط] 4ُمَقْلَخ ِءْىَش
 ىلاعت قحلا اهرقأ امك صقنلا مسا ىلع اهرقتف رمألا ناسلب لامكلا نع تجرخ يتلا رومألا نيب
 (باوجلاف) ناسنإلاب ةصاخ يه مأ ناسنإلا ريغ ءيش يف صتاقنلا ترهظ لهف (تلق نإف)ههفاف

 ملاعلا نم ءيش يف رهظي مل يونعملا صقنلا نأ ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك
 نأل كلذو صاوخلل الإ رهاظ ريغ مولعم وهف نجلا يف ناك نإو طقف ناسنإلا يف الإ هلك

 ملعاو :لاق «طيسبلا لوطملا وه ملاعلاو زيجولا رصتخملا وهو ملاعلا قئاقح عومجم ناسنإلا
 لقعلا ءاجو هريغو هيزنتلاب عرشلا ءاج لوقعلا ةلدأو عئارشلاب ًارهاظ ةيهولألا لامك ناك امل هنأ

 ءاج هللا نع ةريثك ماكحأ بلس لقعلل مزلف لجو زع هللا ةفرعم نم فصنلا ىلع وهف طقف هيزنتلاب
 وه اذهو ًاعم نيرمألاب ءاجو هنع لقعلا بلس ام توبثب هللا نع ربخأ دق عرشلا ذإ عرشلا اهب
 تحت ناكل اهريحي مل ىلاعت هنأ ولو لوقعلا ىلاعت ريحف ىلاعتو هناحبس هب قيلي يذلا لامكلا

 اهتلدأو اهتاوذب هبلطت لوقعلاو اهدجوم ىرتل اهتاوذب ةيلايخلاو ةيسحلا ىوقلا نإف قلخ ام مكح

 يذلا هديرجتب لايخلاو ساوحلا بطاخف اهدجوم ملعتل ةلاحإو زاوجو بوجوو تابثإو يفن نم
 ءيش هنم انيديأب ام اولاقو لايخلاو ساوحلا تراحف عمست ساوحلاو لوقعلا ةلدأ هيلع تلد

 لوقعلا تراحف عمست لوقعلاو لايخلاو ساوحلا هيلع تلد يذلا ههيبشتب لوقعلا بطاخو

 ةربحلاب هناحبس درفناو لايخلاو ساوحلاو لوقعلا كاردإ نع ىلاعتف .هنم ءىش انيديأب ام تلاقو

 ًانيع هل اوأر الو ًاملع هب اوطيحي ملف هريغ هدهاش الو هاوس ىلاعتو هناحبس هملعي امف لامكلا يف
 يقبو يهلإلا لامكلا وه اذهف دبعي ههبشمو هزنم هلإلاو دمحت ةبترو دصقي بانجو دهشت ٌراثآف
 لمك امو ملاعلا لمك ناسنإلابف ملاعلا امك وهو دمحلاو ةريحلا لامك نيب لاحلا طسوتم ناسنإلا
 ملعلا ىلإ عجرت ةفرعملا عومجم يبساحملا مامإلا لاق دقف ةلمجلابو مهفاف ملاعلاب ناسنإلا
 .ناطيشلاو ايندلاو سفتنلاو هللا ءايشأ ةعبرأب

 سفئلاب ةفرعملا الإ قيرط اهل سيل ةفرعملا نإ هب لوقن يذلاو :نيدلا ييحم خيشلا لاقو

 يذلا : هيف لاقو لجو زع هللا نع دعبي هيف لوخدلاو رفك كلذ نأ ىري ناك لب همالسإ لبق هللا
 ةصوصخسم ةعورشم ةراهط يه امنإو لسغلاو ءوضولا نم الدب تسيل مميتلاب ةراهطلا نإ هب لوقأ

 ةراهط لك نيبو مميتلا نيب قرف الف ًالدب مميتلا نأ عرش انل دري ملو عرشلا اهربتعا طورشب
 ٌةدابع يه امنإو لدب يه امف ةيوغل ةراهطب تسيل اهنأل ةعورشم :انلق امنإو :لاق ةعورشم
 ةدابعلا هذهل ءاملا لامعتسا عرش يذلا اهعرش ةصوصخم لاحت ٌةنيبم ٌةصوصخم ٌةعورشم
 يف درو صن نم ةلأسملا كلت يف مكحلا جارختسا نع ةئشان يهف هلوسرو هللا وهو ةصوصخملا

 نيدلا يف هقفلا وهو مالكلا كلذ لمجم يف ةلأسملا هذه يف مكحلا لخدي ةنسلا وأ باتكلا



 ماب هتافصو ىلاعت هللاب فراعلا نايب ىف :ةمئاخ

 هللا ءاش نإ كنيع هب رقت ام ةفرعملا لئاسم نم باتكلا اذه يف يتأيسو .ملعأ ىلاعت هللاو .ىهتتا

 .ملعأ ىلاعت هللاو كلذ ملعاف لجو زع هللاب ةقلعتم ثحابملا بلاغ نإف ىلاعت

 عباسلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا ركذ .هتافصو ىلاعت هللاب فراعلا نايب يف :(ةمتاخ)

 ةقالعلا مدعو ةئيكسلاو ةبيهلا هبلق رعشأ نم وه ةيفوصلا ةفئاط دنع فراعلا نأ ةئثامو نيعبسلاو

 لك ناب اوكا نع بشي ركذلا ةيلع ىلودساو هلا ركذ اذإو يات قحلا هوهش نع ةقراصلا

 دمأ ارايط هلل ريغ ىري ل هنوكل ءيش ىلع طق فسأي ال راح هندبو «عئاج هنطب : هسفن ظوظح

 ءيش لك لظي باحسلاكو رجافلاو ربلا هؤطي ضرألاك وه هبلق كحيضيو هنيع يكبت رهدلا

 هللا ىلإ هراقتفا موديل كلذو ءيش نم طق هرطو يضقي ال بجي ال امو بجي ام يقسي رطملاكو

 تقلتخا نإو هتالص يف هل حتفي امك هشارف يف هل حتفي هللا يدي نيب لذلاو رقفلا هنأش ًاقوذ ىلاعت
 نم انريغ دنعو اندنع فراعلا ةفص امأو لاق مث . كلذ يف لاطأو نطاوملا بسحب تادراولا

 قالطإلا ىلع دوجولا يف ًارثؤم «ةمهلا ذفان ؛هتيعمج يف قحلاب ًامئاق نوكي نأ وهف نيققحملا

 نم ملاعلا عيمج دنع ةفصلاو تعنلا لوهج هللا لهأ دنع مولعملا نازيملا ىلع نكل دييقت ريغ نم

 روتسم ركذلا لماخ وه زيمتيف ةداعلا قراقي الو دحيف هماقم فرعي ال ناويحو كلمو نجو رشب

 ال قحلا ةدارإب ديريف دارملا روهظ لبق ىلاعت ىحلا ةدارإب فراع هللا قلَح ىلع ةقفشلا ماع ماقملا

 نم قالخألا مراكم ملعي نبل يف ديدش «ديري ال ام دوجولا يف عقي الو مواقي الو عزاني
 هنم ةءاربلا عم هيلإ نسحي هنم هللا أربت نمم أربتي ميكح ليزنت اهلهأ عم اهلزانم اهلزنيف اهفاسفس

 كلذ يف لاطأو هلثم فراعل الإ رهظي ال اهراكذأ تاعونت ىلع اهلك تاقولخملا حيبستل دهاشي
 ماقمو ينابر ةفرعملا ماقم ةفئاط تلاقف ملعلا ماقمو ةفرعملا ماقم يف انباحصأ فلتخا دقو لاق مث

 ديزي يبأو يرتستلا هللا دبع نب ليهسك نوققحملا كلذ ىلع ينقفاوو لوقأ هبو لاق «يهلإ ملعلا

 ًاضيأ لوقأ هبو كلذك ملعلا ماقمو يهلإ ةفرعملا ماقم تلاق ةفئاطو نيدم يبأو فيرعلا نباو

 يظفل هيف فالخلاف ملعلاب ءاندرأ ام ةفرعملاب اودارأو ةفرعملاب هاندرأ ام ملعلاب اودارأ نإ مهنإف

 نم أوقرَع اَمِه عدلا يره ضيقت هتيم عر لوس لِ َلْزْنأ م م وعمي أوُعِمَس اًدإَو#' :ىلاعت هلوق انتدهعو

 لقي ملو انمأ انبر نولوقي :لاقف مهلوق ركذ مث ءاملعو نيفراع مهامسف [8* :ةدئاملا] © ّقَصْلأ

 هنإ :هب لوقأ يذلاو :هيف لاقو .ررحيو لمأتيلف كلذ يف لاطأو سايق ىلإ اهيف جاتحي الو :لاق
 بلطلا نم ديب ال :ةعامج لاقو «مميت هدقف اذإ لب مميتلا ةحص يف ءاملل بلطلا طرتشي ال

 نمف عورفلا وأ لوصألا يف هدلق نم ليلد نع ثحيلا همزلي له دلقملا نأ ىلع كلذ ينبنيو
 :لاق ءاملا بلط طرتشي لاق نمو «ثحبلا دلقملا مزلي ال :لاق ءاملا بلط طرتشي ال :لاق

 لاقو . كلذ يف لاطأو ةنس وأ باتك نم هب هاتفأ ام ليلد نع لوؤسملا لأسي نأ دلقملا مزلي
 ركذ :تلق «نيتبرضلا ثيدح نم تبثأ مميتلا يف ةدحاولا ةبرضلا ثيدح نإ :هب لوقأ يذلا

 ىلاعت هللا نأ ناسنإلا فرش نم نأ ملعا :هصن ام ةثامثلثو نيثالثلاو عباسلا بابلا يف خيشلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا مم

 قيرط نأ ثحبملا اذه يف هانررق ام عيمج نم تملع دقو اندهش الو انملع الو انمآ انهلإ نولوقي

 : ىلاعت هلوق لمأتو ركفلا ىلع ينبملا نظلا ال فشكلا وه امنإ موقلا دنع هللاب ةفرعملا

 رظنلا نم مكانرذح ام لوقي ىلاعت هنأك ٠١[ :نارمع لآ1 © واَبِمْلِب فود ُهّنأَو هع هنأ مكرْذَسيِو#
 ام يفن نم لقعلل ةركفملا ةوقلا هيطعت ام ملعن امل مكيلع ةقفشو مكب ةمحر الإ هللا تاذ يف

 ءاقش نوقشتف اهب ناميإلا نومرحتف ةيلقعلا مكتلدأب اهنودرتف يتافص نم يلسر ةنسلأ ىلع هتبثأ
 ام نيع دحاو ىفنف هرظن هاضتقا امب لك ملكتو هللا يف رظنلا لهأ تالاقم تفلتخا اذلو دبألا
 امب هلوسر اوصعو هتاذ ىف رظنلا ثيح نم هللا ىف دحإو رمأ ىلع اوعمتجا امو رخآلا هتبثأ

 اي تبئاف مهيعس لضو هللا ةمحر نع اوبغرف مهب ةمحرو ةقفش يهن هنع هللا مهاهن امم هب اوملكت
 هسفنب ملعأ ىلاعت هنإف همهفت مل وأ هتمهف ملست ةعيرشلا هب كتءاج ام لك داقتعا ىلع يخأ
 . ملعأ ىلاعت هللاو هلوق يف قدصأو

 :عيارلا ثحبملا

 ةفلاخم ىلاعت هتقيقج نأ داقتعا بوجو يف
 دجحأل ايذدلا يف ةمولعم تسيل .اهنأو قئاقحلا رئاسل

 هتينادحوب ملعلاب نوفلكم قلخلا نأل ايندلا يف سانلل ةمولعم اهنإ نيملكتملا نم ريثك لاقو
 ملعلا ىلع فقوتلا عنمب بيجأو .هريغو يلحملا لالجلا لاق هتقيقحب ملعلا ىلع فقوتم كلذو

 ىسوم هب باجنأ امك هتافصب ملعي ىلاعت هنأ وهو هجوب هب ملعلا ىلع فقوتي امنإو ةقيقحلا يف هب
 نكمي له اوفلتخا مث هرخآ ىلإ نيملاعلا بر امو .ىسومل لاق نيح نوعرف مالسلاو ةالصلا هيلع
 ديفت ال ةيؤرلاو ال مهضعب لاقو .اهيف ةيؤرلا لوصحل معن مهضعب لاقف ةرخآلا يف اهملع
 .اهلبق يتلاو ةلأسملا هذه يف ًائيش يلحملا لالجلا الو يكبسلا نبا حجري ملو ةقيقحلا

 لاق .اهملع ىلإ لوقعلل ليبس ال هنأ حيحصلا :ينيقلبلا نيدلا جارس مالسإلا خيش لاقو
 امنإ ايندلا يف ىنعي نآلا ةمولعم تسيل مهلوق نأ ىفخي ال مث فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا

 ىهتنا يلقعلا زاوجلا يف مالك ةرخآلا يف اهملع نكمي له اوفلتخاو مهلوقو عوقولا يف مالك وه
 .نيملكتملا يققحم مالك نم ةلأسملا هذه يف هتيأر ام اذه

 ىقبأ كلذلو هل ًافيرشت هتاذب رهطتلاب هرمأف بارت نم هللا هقلخ دقو بارتلاب ريهطتلا هل لعج
 رهطتي ال ضرألا قراف ءيش لك نإف ضرألا مسا هل امم هريغ نود بارتلاب ريهطتلا ىلع صنلا
 عم هيلع ضرألا مسا ىقبأ هللا نإف ضوألا قراف ول هب رهطتي بارتلا فالخب ًابارت ناك نإ الإ هب
 ناسنإلا قلخ هنإ :لاق ام هللا نإف ًاضيأو كلذ وحنو ندعملاو ماخرلاو خينرزلا فالخب ةقرافملا

 .ملعأ هللاو بارت نم هقلخ :لاق امنإو خينوز الو رجح نم

 يلي يذلا وهو ىلصملا نم ةقتشم ةالصلا نأ ملعا :نيتسلاو عساتلا بابلا يف (لاقو)



 844 قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ داقتعا بوجو يف :عبارلا ثحبملا

 كدع لوزي ىتح اهيف مهتالاقم كيلع ىلجتف فشكلا لهأ نم ةيفوصلا يققحم مالك امأو
 هللاب مهتفرعم ةدشل ةيمسجلاب لوقلا نع سانلا دعبأ موقلا نأ فرعتو ىلاعت هللا ءاش نإ سبللا

 اوطيخ ام قلخلا نأ ملعا :لوقأف كلذ تملع اذإ هللا همحر نيدلا ييحم خيشلا اميس ال ىلاعت
 نع فالتخالا لاح مهلوهذ نم الإ اهيف مهفالتخا ةرثكو تافصلا تايآ يف ءاوشع طبخ
 نم ءيش يف اوفقي مل كلذ اودهش ولف الإو قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ مهدوهش

 يف صقن قوحل نم طق فخي ملو ليوأت ىلإ مهنم دحأ جتحي ملو اهرابخأو تافصلا تايآ

 قلختلا تافص ىلإ يخأ اي رظنت نأ كلذ ًاضيإو .ًالثم ميسجتلاو ةهجلاب لوقلاك يهلإلا بانجلا
 مهتاوذ نم لهجلا قلخلا نأش نم ًالثم لوقتف فيكلا ثيح نم اهنع ىلاعت قحلا هزنتو اهلك
 ىلاعت قحلا سيلف زجعلا قلخلا نأش نمو ءيش لكب ملاع وه لب لهاجب ىلاعت قحلا سيلف
 ةهج ال ىلاعت قحلاف ةهجلا قلخلا نأش نمو رداق وه لب هدارأ امم ءيش عوقو ذاقنإ نع زجاعب
 ىلاعت قحلا بناج يف حصي الف اذكهو مسجب سيل ىلاعت قحلاف ةيمسجلا قلخلا نأش نمو هل

 لوقن يف هحاضيإ يتأيس امك سنج يف الو عون يف الو صخش يف ال أدبأ هقلخب هيبشت قوحل
 ال هنأ ملعا :هصن ام ةثامثلثو نيرشعلاو عبارلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا ركذ دقو نيفراعلا

 لاؤسلا يف أطخأف نوعرف هيف عقو امك ءام ةظفلب ىلاعت قحلا ةيهام ةفرعم بلط دحأل زوجي
 باوجلا مزلي ال أطخ ناك اذإ لاؤسلا نأل ةقياطملا ىلع هلاؤس باوج نع ىسوم لدع اذهلو

 ىلع هباجأ ام هنأ نوعرف ىأرو هب ملكت امب ىسوم ملكت كلذلف ةماع سلجم سلجملا ناكو هنع
 بلطم تحت لخدت ال ىلاعت قحلا تاذ نأ نوعرف ملع امو هجوتم هلاؤس نأ هليختل هلاؤس دح

 املو ال مأ ققحتم وه له هنع لوؤسملا دوجو نع لاؤس وهو له بلطم تحت لخدت امنإو ام

 يذلا مكلوسر نإ كلذل اونطفتي الثل نيرضاحلل الاغشإ لاق لهجلا نم هنم عقو ام نوعرف ملع

 بابلا يف لاقو .هوعبتي نأ ًافوخ ىسوم ةلاقمل ءاغصإلا نع مهل ًاريفنت نونجمل مكيلإ لسرأ

 ام بسحي ال دحأ هفرعي وأ قلخ هب طيحي نأ نع هزنم قحلا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم لوألا

 لوقيف اهنوفرعي يتلا ةمالعلا ريغ يف موقل ةمايقلا موي ىلجتي هنأ ىرت الأ ريغ ال هل يلجتلا هب عقو
 يلجتلا كلذل نولوقيو نورعشي ال نكلو نوذوعتي اهبو نوذوعتي اهنمو هتيبوبر نوركتيف مكبر انأ

 هل نورقيف مهبرل يتلا ةمالعلا يف مهل ىلجتي ذئنيحف نورظتنم انبرل نحن اهو كنم هللاب ذوعن

 ىنب) :ثيدح بيترتلا اذهل دهشيو ةالصلا ىلصملاو «ديحوتلا انه قباسلاو ةبلحلا ىف قباسلا

 ءاتيإو «ةالصلا ماقإو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هْلِإ ال نأ ةداهش :سمخ ىلع مالسإلا
 نأو لامتحالا نم واولا لخدي ام ةباحصلا ملع املو :««تيبلا جحو «ناضمر موصو ؛ةاكزلا

 ناضمر موص لق :هل اولاقو ناضمر موصو جحلاو ىور نم ىلع اوركنأ بيترتلا ىعار عراشلا

 لعج امنإو :لاق دعاوقلا يف ةيناث ةالصلاو دعاوقلا يف بيترتلا دارأ عراشلا نأ ىلإ ةراشإ جحلاو

 اهرهط يأ [4 :سمشلا] 4( اَهنّكَي نم ْمدقَأ ذَا :ىلاعت لاق رهطت ةاكزلا نأل ةالصلا يلت ةاكزلا
 ىلإ ةاكزلا تلعج ةراهطلا اهطرش نم ةعورشملا ةالصلا تناك املو :لاق سفئلا ينعي تاعاطلاب



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 4

 هدبع هنإ مهنم لاق نمو ةمالعلاب الإ ىلاعت هودبع ام ءالؤهف ةيدوبعلاب مهسفنأ ىلعو ةيبوبرلاب

 الإ ًائيع ىلاعت هدبع امف هركنأ هل ىلجت ام دنعو كلذ يعدي فيكو ءروز هلوقف ًانيع ىلاعت
 ًانيع يأ [17؟ :درها وع لكوَتَو ُهَدْبَعَدط هلي دمحمل ىلاعت لاق مهتثرو لمكو ءايبنألا
 فشكي يذلا وه ملعلا نأ عم ىلاعت هللا نع باجح ملعلا مهلوق ىنعم امف (تلق نإف) .مهفاف

 هب دارملا سيل هنأ «تاحوتفلا» نم يناثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) رومألا قئاقح نع

 ةطساوب الإ ىلاعت قحلا ملعي ال ًادحأ نأ مهدارم امنإو «كلذ موقلا ديري نأ هللا ذاعم ملعلا مذ

 ال كملع الإ هقيقح ىلاعت قحلا ملع امف تنأ ال ىلاعت قحلا تملع يتلا يه ةطساولاف ملعلا
 تيقر ام ىلاعت هب ملعلا يف تيقر ولو ىلاعت قحلا هنك ةفرعم نع كل بجاح ًامئاد كملعو تنأ
 أدبأ نينآ تبثي ال قراب ةحملك عقي لجت لك نأل هكردت ىتح كل قحلا يلجت فوقو حصي الف

 هملع الإ قحلا نم دحأ لك دوهشم سيل هنأ ملعف .مهفاف قحلا فييكت قلخلل عنتما انه نمو

 ملعلاب الإ تملع ام كنإف مولعلا تملع كنإ لوقت نأ قئاقحلا بولسأ ىلع تيرج نإ كايإف
 نإف اهرعق دحأ كردي ال روحب مولعملاو ملعلا نيبو قحلا وه يذلا مولعملاب ملاعلا وه ملعلاو
 نكلو ةراشإلا الو ًالصأ ةرابعلا هبكرت ال لب ريسع هبكرم رحب قئاقحلا نيابت عم مهنيب قلعتلا رس

 لمكو ءايبنألا الإ هتريصب نيع ىلع اهنأ اهب نسحي الو ةريثك بجح فلخ نم فشكلا هكردي
 (تلق نإف) .اهقلخ نم ىرحأف كرادملا ةرسع تناك اذإو اهضومغو اهتقدل ءايلوألا نم مهتثرو

 رخآ رمأب ةفرعملا هذه لبق تمدقت دق ةفرعمب الإ نوكي ال ام رمأب ملعلا نأ ررقتو اندنع تبث دق

 قحلا نيب ةبسانم ال هنأ ررقتو اندنع تبث دقو كلذ نم دب ال ةبسانم نيفورعملا نيب هب نوكي

 ًاضيأ خيشلا هلاق امك (باوجلاف) ىلاعت هتفرعم تحص فيكف هوجولا نم هجوب هقلخ نيبو ىلاغت
 ملعب ًادبأ ملعت الف تاذلا امأو راثآلاب هل انتفرعمب دارملا نأ «تاحوتفلا» نم يناثلا بابلا يف

 (تلق نإف) أدبأ هنع ريبعتلا حصي ال ًاملع نيصتخملا ضعبل فشكلا قيرط نم ملعت امنإو قياس
 ريغ وأ نيع هنأ نم يهلإلا ملعلا ةلأسم يف بئاغلا ىلع دهاشلاب مهضعب لالدتسا حصي لهف

 حصي الف هنوؤش رئاس يف هقلخل نيابم ىلاعت حلا نأل لالدتسالا اذه حصي ال (باوجلاف)
 هتاذو هملع بلسي ناسنإلا ىأر امل هنأ لدتسملا اذه ىلع هيشلا لوخد لصأو هقلخ ىلع هسايق

 ىلع هلمح دق هنأ عم كلذ دعب هسدقي هنأ بجعلا نم مث هتاذ ريغ هللا ملع :لاق صقنت مل ةلماك

 نود ةاكزلا يلي موصلا لعجو مهسبلمو مهتوق لج اهب نوكي يتلا لاومألل ةراهط اهنوكل اهبناج
 لعج ةاكزلا ىلإ ةبسن برقأ موصلا ناك املف موصلا ءاضق دنع ةعورشم رطفلا ةاكز نوكل جحلا

 ىلع مالكلا يف يتآيسو :(تلق) .اهيف ناكف ةسماخلا ةبترملا الإ ةبترم جحلل قبي ملف اهبناج ىلإ
 :توبكنعلا] © ٍركَصْلأَو كسحفلا ع ضْنَت ةرلكّسلا تكنإ# :ىلاعت هلوق ريسفت ةزانجلا ةالص

 .هعجارف [5

 نم ال تاقولخملا هقلخ ىق هبر ةيلوأ ثيح نم هبر دبعي نأ فراعلا نأش نم :(لاقو)



 311 قئاقحلا رئال ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ داقتعا بوجو يف :عبارلا ثحبملا

 يلقعلا ليلدلا ثيح نم هبر ةفرعم دحأل حصي لهف (تلق نإف) اهيلع هساقو هسفن لاح

 وه ام ثيح نم ىلاعت ههنك كردي ال لقعلا نأ مولعملا نم نأل كلذ دحأل حصي ال (باوجلاف)
 ريغ ىلاعت قحلاو «ةيرجتلا وأ ةرورضلا وأ سحلا هيلإ دنتسي يذلا هناهرب نأل أدبأ ثحايو رظان
 تالوعفملا ىلإ هلقعب رظن ثحابلاو رظانلا اذه نأ ولو نيققحملا عامجإب لوصألا هذهيب كردم

 ملعي ال ىلاعت قحلا نأ ملعت هلعافب اهنم دحاو لك لهج ىأرو ةيثاعبنالاو ةينيوكتلاو ةيعانصلا

 هيلإ رقتفم هلك ملعلا نأو دوجوم ىلاعت هنأ ملعي نأ لقعلا ملع ةياغ امنإو يلقعلا ليلدلاب طق

 هناحبس هيف لوقعلا رييحت ىف ةمكحلا امف (تلق نإف) ءىهتنا ةتبلا هنع هل صيحم ال ايتاذ ًاراقتفا
 ريح امنإ ىلاعت قحلا نأ :ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف خيشلا لاف امك (باوجلاف) ىلاعتو
 هبلطت ةيلايخلاو ةيسحلا ىوقلا نأ كلذو قلخ ام مكح تحت ىلاعت لخدي الثل هيف هدابع لوقع

 ىلاعت بطاخ كلذلف اهدجوم ملعتل اهتلدأو اهتاوذب هيلطت لوقعلاو اهدجوم ىرتل اهتاوذب
 سارحلا تراحف عمست ساوحلاو «لوقعلا ةلدأ هيلع تلد يذلا هديرجتب لايخلاو ساوحلا

 ساوحلا هيلع تلد يذلا ههيبشتب لوقعلا ًاضيأ بطاخو .ءيش هنم انيديأب ام اولاقو لايخلاو
 هللا ىلاعتو مدقت امك ءيش ىلاعت هنم انيديأب ام اولاقو لوقعلا تراحف عمست لوقعلاو لايخلاو

 امف هل امك فصو ىف ةريحلاب ىلاعتو هناحبس درفنا كلذلف لايشخلاو ساوحلاو لرقعلا كاردإ نع

 ديحوتلا ثحبم يف ًاضيأ اذه مدقت دقو ًاملع هب دحأ طاحأ الو هريغ دهاش الو هاوس هملع
 يف حيحص قلخلاو قحلا نيب ةبسانملا هجو ةفوصتملا ضعب قالطإ لهف (تلق نإف) . ىهتنا

 هجوب كلذ حصي ال ؟«تاحوتفلا» نم ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) هوجولا ضعب

 نم ديعب ىمرمبو فلكتلا نم برضب وهف يلازغلا دماح وبأ كلذ لثم يف عقو نإو هوجولا نم
 لثملا لبقي نمب لثملا لبقي ال نم هيبشت حصي فيكو ميدقلاو ثدحملا نيب ةبسن يأف قئاقحلا
 ةقيقحلا امأو ريغ ال هتيهولأو هدوجوب ملعلا الإ انم ىلاعت قحلا بلط امو لاق .لاحم هللاو اذه

 طئاسو هبر نيبو هنيب نم ةبسانم حصت فيكف هبر نيبو هنيب ةبسانم ال لوألا عدبملا ناك اذإو الف
 . ىهتنا ىصحت ال

 هللا انرمأ دقو ًادبأ ىلاعت قحلا تاذ ةبقارم دحأل حصي ال هومتردق ام ىلعف (ليق نإف)

 نم ةئامو نيرشعلاو سداسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) لاحلا فيكف هتبقارمب ىلاعت

 تقولا لوأل ةالصلا ىه هذهف «بابسألا كلذب ىنعأو هلبق ةريثك تايلوأ نع وه هتيلوأ ثيح

 فراعلا اذه ةدابع تبحسنا ءيش ةيلوأ اهمدقتي نأ نع ةهزتملا ةيلوألا كلت يف فراعلا هدبع اذإف
 عمج نمو هدوجو نيح يل نيب تاقولخملا لوأ نم هللا هقلخ قولخم ةدابع لك ىلع كانه نم

 لع هللا لوسر انريخأ امنإ :هيف لاقو نيتليضفلا زاح دقف فورعملا اهتقو لوأل ةالصلا نيبو اذه

 ةالص مكداز دق هللا نإ لاق هنإف ليللا ةالص رتو هللا انديزي نأ لبق راهنلا ةالص رتو برغملا نأب

 نود ةبجاو ةفينح وبأ اهلعج اذهلو اهب رمأو ضئارفلاب اههبشف رتولا ةالص ركذو مكتالص ىلإ
 ةالصب اهقحلي مل ٍةكَو هنأل هنع هللا يضر هقفتو رظن ام معنو اهكرت نم مثأو ةنسلا قوفو ضرفلا
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 ىلاعت قحلا لزنت يتلا لثملل ةقيقح ةبقارملا امنإو تاذلا نيع ةبقارمب رمؤن مل اننإ «تاحوتفلا»

 ءيش هلثمك سيل هنأ ىلاعت هللاب ءاملعلا ةبترم تضتقا املو هزكرم ىلع فقنل اهل ًابيرقت لوقعلل
 طبضني ملو لاثمألا نع هزئنملا هلإلا رمأ مهل ديقتي ملف مهماهوأ نم لاكشألاو لاثمألا تعفترا

 يف مهل ًامولعم نكي مل ىلاعت قحلا نأ نوملعي لاثمألا عافترا دنع ينعي كانهو رمألا لهج لب
 ةدوجوملا راثآلا اهتطعأ ةلوقعم ةبسن ثيح نم وه امنإ ىلاعت هب مهملع نأو داقتعالا كلذ تقو

 الو ةفاضإ الو عضو الو لثم الو نيأ الو فيك الف كلذك رمألا ناك اذإو ريغ ال نايعألا يف

 الو هربشل فرعي الو هرثأ ىري لوهجم لعاف الإ مث امو رادقملا وهو مك الو رهرج الو ضرع
 الو لايخ هطبضي نم الو نيع هيلع عقي نم مث امو دبعلا بقاري نملف هنوك لهجي الو هنيع ملعت
 الو عاضوأ هزيمي نم الو لاوحأ هفيكي نم الو ماكحأو تافص هددعت نم الو نامز هددحي نم

 مكح عفري نأ ملعلا طرش نمو تافصلا هذه لبقي ال نم ةبقارم حصت فيكف ةفاضإ هرهظت نم
 كسبح نم ثحرب امف قحلا ةفرعم نم كدنع ام وهو بسانملاب الإ قلعتي ال ثداحلاو لايخلا
 ىلاعت هللا تافص ليوأت يف تالاقملا تفلتخا اذهلو :لاق .كداقتعا ةروص ىلع الإ ترثع امو

 ًاملع هب طاحأ دحأ نم مهنم امو اذك وه امنإو اذك وه ام لوقت ةفئاطو اذك وه لوقت ةفئاطف
 نكمي ال ام مار هنأل كلذو هدوصقم هنم لني ملو هترسح تمادو هتريح هيف تمظع نم لماكلاف
 قحلا دحأ فرعي مل نذأف :لاق مث كلذ يف لاطأو هليبس فرعي ال نم ليبس كلسو هليصحت

 . مالسلاو ًادبأ هسفن ىلاعت فرعي امك ىلاعت

 ةلوهجتم هللا قح يف ةيفيكلاو ةلولعم ةمولعملارومألا عيمج هومتردق ام ىلعف :تلق نإق

 قحلا نإف أدبأ للعلا نم قئالخلا ملع ولخي ال معن رارسألا باب يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف)
 ركفتلا لهأب ثالثملا تلخ دقو لزألا نم دبألا لصأف للعلا مدعي هملع يف درفنملا وه ىلاعت

 ال ىلاعت قحلاو لوقعلا اياضف يف لولدملاو ليلدلا نيب عماج هجو نم دب ال ذإ تاثدحملاو
 الخ هتفصل الإ اناعد امو هتفرعم ىلإ اناعد دقو ليبس نم هتاذ هنك ةقرعم ىلإ سيلف ليلدلاب كردي

 ةرهاظ ةفص اهعم عرشلا مض دقو هيزنت ةفص الإ لقعلا يف مث امو ةفرعملا اهب قلعتت ةفص نم دب

 تاذلا ملعت ال ًاضيأ رارسألا باب يف لاقو .ىهتنا لوألا وأ رخآلا لوعملا وه ام ىلعف هيبشتلا
 .ديبعلاو تاداسلا قح يف دييقت قالطإلاف .تققحو هابشألا تفرع اذكه تقلطأ نإو ةديقم الإ

 ىلاعت درفنيلو نيرتو انل ىلاعت عرشف ضئارفلا ينعي «مكتالص ىلإ ةالص مكداز» :لاق لب ةلفانلا

 :هيف لاقو .مهفاف [15 :تايراذلا] © ْنَيَجََر انَلَ ِءْنَم ْلُكَح نيّو## :ىلاعت لاق ةدحاولا ةيرتولاب

 ىلإ ترهس ولو منت ملام ءاشعلا ةالص تقو نأ هتيأر نأ الو هلاق نم يردأ ال ًابيرغ ًالوق تيأر

 نأ يور هنإف لمعلا ريخ ىلع يح نذؤملا لوق هرك نم دنتسم تفرع ام :هيف لاقو رجفلا تقو

 يف اهلعج نم أطخأ امف درو امك عوضوم ريخ ةالصلاو قدنخلا رفح موي اهب رمأ كي هللا لوسر
 .كلذ يف لاطأو ربخلا اذه حص نإ ىدتقا لب ناذآلا



 ذل قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ داقتعا بوجو يف :عبارلا ثحبلا

 هجو نأش نم نإف ةلوئدم ليلدلل ىه الو ةلولعم الو ةلع ىه امف ةلوهجم تاذلا ًاضيأ هيف لاتو
 . ىهتتا طلتخت ال امك طبترت ال تاذلاو لولدملاب ليلدلا طبري نأ ليلدلا

 هنأ ثيح نم هزنملا ديدحتل عجري وهف هيقارم تلج نإو هيزنتلا نأ ملعا :ًاضيأ هيف لاقو
 نيأف هيبشتلا ىلإ عجري هيزنتلا ناك اذإو هبشملا ةينثت ىلإ عجري هيبشتلاو لباقم نم هل دب ال
 اضيأ هيف لاقو .ىهتنا لقعلا يف دجوي ملو عرشلا يف عمس امنإ هيزنتلا نذإف ىلاعت هللاب ةفرعملا
 نم ىلاعت هللاب سنألا ىعدا نمو هقلخل نيبو هنيب ةسناجملا مدعل دحأل ىلاعت هللاب سنألا حصي ال
 لكاشملاو لكاشملاب الإ نوكي ال سنألا نأ كلذ حاضيإو ةحلاصلا هلامعأ رونب سنأ امنإف قلخلا

 هللاب نيفراعلا ممه يهتنت ةلدابعلا باتك يف مخيشلا لاقو .دعب ةيدضلاو دض لئامملاو لئامم
 نم مهممه هب تقلعت امب مهرامعأ مهل فت ملف ةفرعملا يف مدق لوأ ىلع هعم مهو ىلاعت
 . ىهتنا هلالجب قيلي امك هللا ةفرعم بجاو

 يدحألا ةزعلا باجح فلشل فقاو قلخلا نم لك قاوشألا نامجرتل هحرش ىف ًاضيأ لاقو
 اذه ىدعتي نأ دحأل حصي الو نيفراعلا ةفرعمو نيملاعلا مولع يهتنت باجحلا اذه دنعف

 قحلا تاذ تلج هللا همحر اقو نب ىلع يديس لاقو .بابحألا رباكأ نم ناك ولو باجحلا

 امف ةلوهجم تاذلا تناك اذإ (تلق نإف) «ىهتنا كاردإ وأ ملع ةطاحإ تحت لخدت نأ ىلاعت
 نم سداسلا بايلا يف خيشلا هلاق امك («باوجلاف) ءىلاعت هللاب ءاملعلا نم نالف مهلوقب مهدارم

 سيلو لامكلا تافص نم هيلع ىلاعت وه امو هدوجوب ملعلا كلذب مهدارم نأ «تاحوتفلا»

 هب انتفرعمو ّدح هذخأي الو ناهربي الو ليلدب ملعي ال عونمم مهدنع كلذ نأل هتاذب ملعلا مهدارم
 ًاعطق اهملع انل نكمي الف ةيهاملا امأو ءيش هلثمك سيل هنأب انملع يه امنإ ىلاعتو هناحبس
 هيزنتلا قيرط نم ىلاعت هتفرعمب الإ لمكت ال قحلا ةفرعم نإ مهضعب لوق نم (ليق نإف) .ىهتنا
 هل دوجو ال هيبشتلا نأ هدقتعن يذلا نأ (باوجلاف) ةقيقح دوجوم هيبشتلا نأ هيبشتلا قيرط نمو

 مهباجح فشكتا ولو مهباجح ةقاثك وه دوهش فعضل قلخلا ضعب نم عقاو كلذ امنإو ةقيقح
 اهيف لزنت يتلا تافصلا عيمج يف هقلخب هيبشت طق هقحلي ال ىلاعت قحلا نأ ًانيقي ًاملع اوملعل
 مل هلحم نم برق اذإف اديعب ماد ام ءام نآمظلا هبسحي بارسلا :يخأ اي لمأتو هدابع لوقعل
 فرحو توصب ىلاعت هللا مالك عامس ًاضيأ كلذ ىلع سقو لوألا هباسح داسفب مكحو ًءام هدجي

 نإو هلكأي ام لجأ نم وهو سانلا هظعو ىلع ةرجألا ذهأ ظعاولل نأ ابهذم :(هيف لاقو)

 اعد يبن نم ام هنإف ةرجألا يضتقي هللا ىلإ ةوعدلا ماقم نأ كلذ حاضيإو لضفأ كلذ كرت ناك

 هذخأي نأ راتخا نكلو ءاعدلا ىلع رجألا تبئأف [؟4 :دوه] كرش َلَع اّلِإ َىَرْجَأ نإ :لاق الإ هلل
 .هعجارف ةئامعبرأو رشع عباسلا بابلا يف ًاضيأ يتأيسو .كلذ يف لاطأو نيقولخملا نم ال هللا نم

 ناذألا ةروصب لجو زع هللا ركذ وه امنإو ةقيقح ناذأب سيل رجفلا لبق ناذألا نأ يبهذم : هيف لاقو

 لوخدب ًامالعإ عورشملا ناذألا كانهف رجفلا علط اذإف ىلاعت هللا ركذل هابتنالا ىلع سائلل ًاضيرحت
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 قحلا فشك ولو لوقعلا لزنت وه امنإ كلذ نإف ةفلتخم روص يف يورخألا يلجتلا يف هتيؤرو
 ةروص ريغ يف ىلاعت هوأرو فرح الو ترص ريغ نم ىلاعت همالك اوعمسل مهباجح ىلاعت

 هنولقعي اونوكي ملو فرح الو توص ريغب مالكلا اومهفي اونوكي مل اوبجح امل مهنكل ةلوقعم

 هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعثو ةروص ىف الإ ىلاعت

 لوق هجو امف (ليق نإف) .ىهتنا فيكي هيلإ كنم ام عيمجو فيكي ال كيلإ انم ام عيمج :لوقي
 نم رشع سداسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) نوكلا ملعت تاذلا نأ عنم نم

 قولخملا بلطي قلاخلاك هل ةبلاطلا ةبترملاب الإ هل قلعت ال نوكلا نأ ههجو نإ ؛تاحوتفلا»

 ال ناك كلذلف دحأب هل قلعت ال ملاعلا نع ىنغ تاذلا نأ ىلعف اذكهو قوزرملا بلطي قزارلاو
 القع ال ىلاعت قحلا تاذ يف لاجم الو مكح ركفلل سيل نذإف (تلق نإق) . ىهتنا نوكلاب فرعي

 نم عرشلا عنم دق لب معن ةثامو نيعبرألاو عبارلا بابلا يف خيبشلا هلاق امك (باوجلاف) ًاعرش الو
 مكلك ًاعوفرم درو دقو اهيف اوركفتت نأ يأ هسفن هللا مكرذحيو هلوقب ىلاعت هللا تاذ يف ريكفتلا

 يف ركفتلا نم عنملا ببس ام (تلق نإف) اهتفرعمب ققحتلا ىلإ اولصت الف يأ هللا تاذ يف ىقمح

 نأ هللا لهأ فنأ انه نمو قحلا تاذو انتاذ نْيب ةبسانملا عافترا هبيس نأ (باوجلاف) هللا تاذ
 لاقو .ءىطخي مأ هبحاص بيصيأ يردي الف ظفحلا ىطعي ال لاح هنأل مهبأد نم ركفتلا اولعجي
 ىف نالوجلا امإ نيرمأ دحأ ىدعتي ال هنأل ركفتلا اوعنم امنإ :ةثامو نيعبرألاو سماخلا بابلا ىف
 ًاليلد اهذختي نأ تاقولخملا يف هنالوج تاجرد ىلعأو هلإلا يف نالوجملا امإو تاقولخملا
 هئالوج امأو ًادبأ رظانلا دنع دح يف لولدمو ليلد عمتجي الف لولدملا داضي ليلدلا نأ مولعمو

 هريغل قحلا بلط هنأل ىفخي ال ام بدألا ءوس نم هيفف تاقولخملا ىلع ًاليلد هذختيل هلإلا ىف
 نم ءيشلا ىلع لدأ ءىش ال هنإف لهجلا ةياغ كلذو هنيعل ىلاعت هبلط امف تانئاكلا ىلع هلديل يأ
 نينثا عامتجا حصي له وأ هرظن هيطعي ام قوف ىلاعت هللاب دحأ ملع ىدعتي لهف (ليق نإق) هسفن
 نيعبسلاو سداسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) يواستلا مكح ىلع هللاب ملعلا يف

 حصي الو هسفن يف هيلع وه امو هرظن ردق ىلع وه امنإ ىلاعت هللاب ناسنإ لك ملع نإ :نيتئامو
 امهعامتجا حصي ال هنأ امك ًادبأ تاهجلا عيمج نم ىلاعت هللا يف دحاو ملع ىلع نينثا عامتجا
 مل ولو دحاو لك نيع توبثل زايتمالا هب عقي ام دوجو نع نيتثالا يف دب الف دحاو جازم ىلع

 نآرقلا تابآب ريكذتلاو ءاعذلا نيتذؤملل ملاصلا فلسلا عدتبا اذهلو :لاق «ةالصلا تقو

 ناذألا نأ سائلا اوملعيل ايندلا يف دهزلا ىلعو ليللا مايق ىلع ثاحلا رعشلا داشنإو ظعاوملاو

 دق نذؤملا لوق ىنعم :هيف لاقو .تقولا لوخدل ال نيمئاقلل ظاقيإلا ضرغل الإ ناك ام لوألا

 ىلإ ءاج نمل هدابعل هللا نم ىرشب ةالصلا نأ عم يضاملا ظفلب تماق :لاق امنإ ةالصلا تماق

 يف ناك وأ اهببسب ءوضولا لاح يف ناك وأ اهيلإ ًايآ قيرطلا يف ناك وأ ةالصلا رظتني دجسملا

 نطاوملا هذه ضعب يف توميق ءوضولا كلذب يلصيل هيف عورشلا لبق ءوضولا ىلإ دصقلا لاح
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 . ىهتنا نينثا انركي نأ حمصي مل كلذك رمألا نكي

 لزف هللا تاذ ىف ركفتلا نع ىهنلا ءاج دق :ةئامو نيعبسلاو سداسلا بابلا ىف لاقو
 نأ انرمأ امنإو هتاذ فيك ملعن نأ طق ىلاعت هللا ائرمأ امو هسفن ملظو ىدعتو كلذ يف لقعلا
 هرظنب حبس لب لوقعلا بلاغ ركفتلا كلذ نع فقي ملف ريغ ال وه الإ هلإ ال دحاو هلإ هنأ ملعت

 ءريخو دماخ. يبأك هللا لهأ ىلإ اومشنا ةعامج كلذ يف عقو هنأ ىتح هب هل ةجاح ال ام ىلإ هركفو
 هسفن هللا ملعي امك هللا ملعي نأ بلط نم فئاوطلا لهجأ نيتئامو نماثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا

 هلت امك (باوجلاف) رضاحلا ريمضب وأ بئاغلا ريمضب هبر دبعلا ةبطاخم ىلوأ اميأف (تلق نإف)

 يف ىلعأو فرشأ بئاغلا ريمضب هبر دبعلا باطخ نأ نيتئامو نيعبسلاو عبارلا بابلا يف خيشلا
 ترضح ام كنأ ىطعت قئاقحلا نأل كلأسأ ىنإ مهللا وحن بطاشملا ريمضب هتبطاخم نم هيزنتلا
 ام كناحبس نولوقي رباكألا ناك اذإو كسفن نع تحرب امف ىلاعت قحتلا نم تنأ هتفرع ام عم الإ
 نأ ملعا :؛تاحوتفلا» نم نيعبسلاو يناثلا بابلا يف لاقو .مهريغب ففيكف كتفرعم قح كاتفرع

 دحاو نم دبعلل دب الو زييمت بئاغلا ريمضب هباطخو ديدحت ةهجاوملا ريمضب ىلاعت هللا باطخ
 ليلدلا عمتجي ال امك ةئامو نيعبرألاو عساتلا بابلا يف لاقو هيزنتلا يف ىوقأ يناثلا نكلو امهنم

 لاقو .قولخملا تنأو قلاخلا هنإف ةقيقح الو دح يف كبرو تنأ عمتجت ال كلذك لولدملاو

 عم فقت نأ كايإف لولدملا مرح ليلدلا عم فقو نم لك نأ ملعا :رارسألا باب يف ًاسضيأ خيشلا

 لولدملاو ليلدلا نأل هتمرح دحلا اذه ىلع هعم تفقو نإ كنإف هسفن ىلع ًآاليلد هنوك عم قحلا

 نإف لصأ مل لقت الو ةياهن مث امف تلصو لقت ال :ًاضيأ هيف لاقو .دح يف طق ناعمتجي ال

 ةلعلا تناك ول ًاضيأ هيف لاقو .ىمعألاو ريصبلا يوتسي كانهو ىمرم هللا ءارو سيل ةيامع كلذ

 هفرع امف ةلضم اهنإف ةلدألا روص يف هبشلا روهظ نم كايإف لزي مل لولعملا ناكل لزألا يف

 عجار أطخلا امنإو ناطلسلا ةيوق اهنإف ءىطخت ال نيهاربلا نأ ملعا :ًاضيأ هيف لاقو .هاوس ىلاعت
 نم نإف ليبس ىلاعت هب ملعلا ىلإ «سيلف ليلدلاب الإ فرعي ال لولدملا ناك اذإو نهربملا ىلإ
 ليم هيبشتلاو ليم هيزنتلا ًاضيأ هيف لاقو .هب تملع ام كنأل هتملع امف هتلهجو ًامولعم هب تملع

 .نيعلا يف دجوي الو حصي ال كلذو نيذه نيب ام وه لادتعالاو

 نم رجأ هلف اهلك نطاوملا هذه يف هل تماق دق ةالصلا نأب هللا هرشبف هنم ةالصلا عوقو لبق

 لعفلاب تلصح اذإف ءلوصحلا ققحيل يضاملا ظفلب ءاج كلذلف هنم تعقو ام تناك نإ اهالص

 دقو :(تلق) .ةالصلا رظتنا ام ةالص يف مكدحأ نأ درو دقو «كلذك لوصحلا رجأ هلف ًاضيأ

 ١ :هل# لاق امنإ ةمئاق ندبلا رحن ىلع مالكلا يف جحلا باتك رخاوأ يف ًاضيأ خيشلا ركذ

 ىلإ ديعلا موقيل ديعلا ىلع هللا ةالص مايق ىلع ًاهيبنت اهل دبعلا مايق لبق يضاملا ظفلب «تماق

 مايقلاف :لاق [47 :بازحألا] * حَيَلَع ٍلَصُي ىلا ٌرُهإل :ىلاعت لاق امك اهتأشن همايقب موقيف ةالصلا

 . ملعأ هللاو كلذ ريغو رامجلا يمرو ةفرعب فوقولاك تادابعلا رئاس يف ربتعم
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 ىلاعت قحلل سيلو هلثم لقع هل لقع للك نأ ملعا :«قاوشألا نامجرتل هحرش» يف لاقو

 ةفرعم ىعدت نأ كايإ «تاحوتفلا» نم اياصولا باب ىف لاقو .هفرع امق هلقعب هفرع نمف هلثم ىح
 الإ كانه ىلاعت هفرع امف كئانف لاح يف امأو دوجولا نم ةيناثلا ةبترملا يف كنإف كقئاخ تاذ
 ىلاعت هللا يف ةريحلا عوقو ببس امف (ليق نإف) .ىهتنا قوذلا نع ديحوتلا ىنعم لجف وه

 قلخلا بلط كلذ ببس نإ «تاحوتفلا» نم نيسمخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف)
 نم عنمي يلقعلا ليلدلاف ةدهاشملا قيرطب امإو ةيلقعلا ةلدألا قيرطب امإ نيقيرطلا دحأب هتاذ ةفرعم
 هتاذ ةقيقح كاردإ نم لقعلا ليلدلا عنم دقو حرص امو اهيلإ أموأ دق يعمسلا ليلدلاو ةدهاشملا

 تافص الإ | ءرظنب لقعلا كردي ملف هناذ يف ىلاعت اهيلع وه يلا ةيتوبشلا ةفصلا قيرط نم ىلاعت

 هللاب املع دادزا دبعلا ةريح تداز املك نذإف «تلق نإف) .ةفرعم كلذ موقلا ىمس دقو بولسلا

 فشكلا لهأ ةريح تناك كلذلو معن (باوجلاف) هكردي ام طبض نع زجعع لقعلا نوكل ىلاعت

 يف لاق دقو هيلع نورقتسي مدق هتفرعم يف مهل رقتسي الف تايآلا عم تايلجتلا مهكاردإل مظعأ

 هديرجت ملعلا يف طق نكمي الو لوقعم ريغ أهلإ الإ طق ىلاعت قحلا لقعي ال رارسألا باب
 ثيح نم دهشت ملو هتاذ لقعت مل ملاعلا نع ًادرزجم لقعي مل اذإف بوبرملا ملاعلا نع ةيلكلاب

 يتلا ةقالعلا دوهش كل صلختي الامكف ديرجتلا مدع عماجلاو سفنلاب ملعلا هب ملعلا هيشأف يه

 :لاق .ملاعلا نيبو ىلاعت هللا نيب يتلا ةقالعلا ةفرعم كل صلختي ال كلذكف اهندبو كسفن نيب

 اهسفن لقعت ال اهنأل ةيهام سفنلاب ملع هدنع امف هربدت ام لكيه نع سفنلا ديرجتي لاق نم لكو
 ةيناسنإلا ةفيطللا نأ ملعا «قاوشألا نامجرت حرشا» يف خيشلا ةرابعو .ىهتنا بكرم يف الإ طق
 اهطيسب ةدهاشمل ةدحاو ةظحل طق كرتت الو بكرمف ةربدم يهو الإ ىرخأ الو ايند دجوت ال

 نمم مهريغو ةفوصتملا ضعب هاري ام فالخب اذهو لاق ًادبأ ةقالع ريغ نم اهبكرم نم ةيرع يهو
 اهريبدت نآل ىلعألا طيسبلا هزنملاب دابآلا دبأ لصتت ال اهنأ ملعف هيلع رمألا امب هل ملع ال

 . ىهتنا هريغل عرفتت الف مزال فصو اهبكرمل

 فرعيف هب ةفرعملا نع زجعلا يه ءيشلاب ةفرعملا نوكت دق :رارسألا باب يف لاقو

 دقف هريغ نع زيمتي نأ الإ ءيشل ةفرعملا نم ضرغلا سيلو فرعي ال بولطملا اذه نأ فراعلا

 ةالصلا ةحص يف طرش ةبعكلا ىلإ هجوتلا نأ لقأ مل ونقبس عامجإلا نأ الول :(هيف لاقو)

 سك ام ُثيَحَو :هلوق دعب تلزل 401١6 :ةرقبلا] 4 وأ َُمَم متم أول امتي : ىلاعت هلوق نأل
 ىلع عامجإلا دقعتا نكلو ةخسوسنم ريغ ةمكاحم ةبآ يهف (4؛ :ةرقبلا] * ٌةَرطَم و 4 ورم

 ةلبقلا لهج يذلا رئاحلا يف ًامكحم ١١5[ :ةرقبلا] 4 ّوَقَأ ُدهَم مَنْ اووي امتي :هلوق ءاجو ءاذه
 . ملعأ هللاو ررحيو لمأتيلف . ىهتنا فالخ الب هداهتجاب انظ ىلع بلغي ثيح يلصيف

 الو ةبعكلا نم تلبقتسا ام وه امنإ ةالصلا يف كتلبق نأ ملعا :هائعم ام :(هيف لاقو)
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 ىلع قيقح :رارسألا باب يف لاقو .هريغ هدنع امف نوكلا نم حربي مل ركفلاب هللا ىلإ كلس نم

 تافص نم هنودقتعي ام نودبعي امنإواهب مهلهجل قحلا ةيهام مهنم دحاو لك دبعي ال نأ قلخلا

 حمل اذإ :ًاضيأ هيف لاقو .روصلا يف ةمايقلا موي هلوحت دنع ىتح ربكأ هللا كلذ يف يليلد قحلا

 ىلع هماركإ نكل هقح بجاوب مايقلا نيعتي لزان فيض ذئنيح قحلاف ىلاعت قحلا دوهش بلقلا
 ال لزانلا ردق ىلع نوكت ةماركلا نأ ماوعلا دنعو لزانلا ردق ىلع ال بلقلا كلذ ماقم ردق

 ةلماعملا هذهب ىلاعت قحلا انلماع ول انأل مهلزانم سانلا اولزنأ ثيدح كنبجحي الف هيلع لوزنملا

 يف موقي امل ةعجار يه امنإ ىلاعت ف قحلا ةمظع نذإف (تلق نإف) ةلصاوم طق هنيبو اننيب حصي مل

 ةدايزلا دبعلا كاردإل اهسفن يف قحلا تاذل ةعجار تسيلو هتلق وأ ميظعتلا ةذش نم دبعلا بلق

 يناثلا بابلا يف خيشلا لاق دقف . .اوثت امك وج (بارجلالا ىلاعت هللاب هملع يف صقنلاو

 يه امنإو ىلاعت قحلا تاذل ةعجار تسيل ةيهلإلا ةمظعلا ن أ ملعا «تاحوتفلا» نم نيعبسلاو

 نم ةبكرم تاذلا تناكل ةيهلإلا تاذلل ةفص ةمظعلا تناك ول ذإ هتدهاشمو دبعلا ماقم ىلإ ةعجار

 نوكت نأ ليحتسي امك لاحم ىلاعت هتاذب يناعملا تافص مايق نأ مولعمو ةيونعم وأ ةيتاذ ةغص

 عم ةرخآلا يف تايلجتلا ضعب قلخلا ضعب راكنإ نم درو ام لجأ نم كلذو هسفن ةفص ةمظعلا
 كلم جرخ اذإ كلذلو دبعلل ةفص ةمظعلا نوكت نأ الإ قبي ملف ناهجولا لطب اذإو وه وه هنوك

 نأ ولو دحأ بلق يف ميظعت هل موقي ال هتنيدم عراوش يف ىشمو ةفورعملا هتئيه ريغ يف ًاركنتم
 :ًاضيأ بابلا اذه ىف لاقو .ىهتنا هركنت لاح يف هاري نم لك همظعل هل ةفص تناك ةمظعلا
 ءوس كلذ نإف تاقصلا رابخأ هيطعت امك هقلخ تافصب فصتم ىلاعت قحلا نإ لوقت نأ رذحا
 كلت هيلإ فيضت نأ بدألا امنإو ثودحلا ثيح نم صقنلا نم هقلخ تافص ىف امف بدأ

 ليوأتلا يف نإف باوصلا قيرط أطخأ دقف اهدروأ اهلوأ نمو فييكت ريغ نم اهب نمؤتو تافصلا
 يف ةفصلا كلت ةحص لوؤملا داقتعا الول ذإ ناميإلا لصأ تاوف ال ناميإلا ماقم لامك تاوف

 . ىهتنا اهليوأتب لغتشا امل قحلا بناج

 يف نإف تافصلا رابخأ لوؤت نأ كايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس دقو
 مي ُلوُسَتلَا َنَماَءظ : ىلاعت لاق هللا لزنأ ام نيعب ناميإلا نمؤملا توفيل ناطيشلا نم ةسيسد كلذ
 هتافف هلقعي هلوأ امب الإ ةقيقح نمآ ام لوؤملا اذهو [186 :ةرقبلا] # نوم ملا هير نم لإ ليت

 امنإ رابلتسالل ضرعتي مل عراشلا نإف اهلخاد تيلص اذإ كهجو ةهج ريغ يف اهرابدتسا كرضي
 يهنلا ءيشلاب رمألا يضتقي الف قطن ام مكح ىلع قحلا عم نحن امنإ انإف طقف لابقتتسالل ضرعت

 ءيشلاب رمآلا ناك ولو ءهرمأ تيصع دقف هب كرمأ امب لمعت مل اذإف عضاوملا لك يف هدض نع
 دادضألا نم رومأملا كلذل ام ردقب ةريثك اياطنل وأ ناتئيطخ ناسنإلا ىلع ناكل هدض نع ًايهنم

 ةئيسو دحاو رزو وهف ريغ ال قحلا هب هرمأ ام كرتب الإ ناسنإلا ذخاوي الف هب لئاق ال اذهو
 لوصألا لهأ نم ةعامج حجر نإو هسفن يف سيفن مالك رهو .ىهتلا اهلثم الإ ىزجي الف ةدحاو

 .ملعأ هللاو ررحيو لمأتيلف هفالخ
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 كردي لهو ءايلوألا فراعم ىلعأ امف (ليق نإف) . ىهتنا لمأتيلف ىلاعت هللا لزنأ ام نيعب ناميإلا

 نأ نيتئامو نيعبسلاو سداسلا بابلا يف .خيشلا هلاق امك (باوجلاف) ىلجت اذإ قحلا فيك دحأ

 فرعي وهف اهدورو ثيح نم مهبولقل ةيهلإلا تايلجتلا مهدحأ فرعي نأ ءايلوألل فراعملا ىلعأ

 هملعي ال العو لج قحلا صئاصخ نم وهف ىلجت فيك امأو ريغ ال ىلجت اذاملو ىلجت نم
 لصاح ريغ اهيلجت ةيفيك ملعف لصألا يف ةلوهجنم تاذلا نأل كلذو لسرم يبن الو برقم كلم
 ةيورخألا تايلجتلا يف راكنإلا لهأ مه نمف (تلق نإف) ىلاعت هللا قلخ نم دحأل كردم الو

 ناميإو مالسإ ماسقأ ةعبرأ الإ مثام هنأل هقوف ام ركني مسق لك ماسقأ ةثالث مه (باوجلاف)
 لهأل ىلجت اذإو ةلمج - رافكلا هركنأ مالسإلا ماقم لهأل ىلاعت قحلا ىلجت اذإف ناقيإد ناسحإو

 ماقم لهآ ضع هكا امبرف ناقيإلا ماقم لهأل ىلجت اذإو ناميإلا ماقم لمآ صعب هركنأ
 رادلا هذه يف ائيش قذي مل نم لك نإ :ةئامعيرأو نيتسلا بابلا يف خيشلا لاق دقو .ناسحإلا

 لمكو ءايبتألاك تايلجتلا نم لجت يف ىلاعت هركني ال ناقيإلا ماقم بحاصف ةرخآلا يف هركنأ

 عنم يف له ليق نإف ناقيإلا ماقم ىلإ ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا ماقم اوزواج مهنأل مهتثرو
 عساتلا بابلا يف خيشلا هلاق امك باوجلاف نيققحملا نيب فالخ ةرهظم ريغ يف يتاذلا يلجتلا

 قئاقحلا لهأ دنعو اندنع هرهظم ريغ يف يتاذلا يلجتلا عنم يف فالخ ال هنأ نيتئامو نيعبسلاو

 : دشنأ مث

 صرقلا ىوس ءيش حاورألا ملاع لع اهرونو دوجولا ويعم تملا مثنم دبي منذو

 صرحلا ةدش نم ناسنإلا كله ولو رهظم ريغ يف تاذلا لانت سيلو

 ضصرخلاب هوومملالوقلابوهامو هتثثبدق يذلا لوق يف بيرالو

 ؟ىلاعت قحلل انتيؤر قلعتت اذامبف يتاذلا يلجتلا عوقو عنمب متلق اذإف (ليق نإف)

 ةمظعلا باجحب قلعتت ةيؤرلا نإ نيتئامو نيئامثلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوع لاف)

 تملعل باجحلا !ذه عفر ول ذإ صوصنلا نم درو ام كلذ ىلع لمحيو ىلاعت قحلا نيبو اننيب
 يف هلهج هل فشكتي نأ دب الف هل هتيؤر نم قحلا تاذ ملع هنأ معز نم لكو ىلاعت قحلا تاذ

 سفنلاو ةسايرلا نم سأرلا نأل ةالصلا يف اهسأر ةيطغتب ةأرملا ترمأ امنإ :(هيف لاقو)

 هجو يطغت نأ سفنلا ترمأف رابتعالا يف سفنلا رهظم رهظم ةأرملاو اهتسايرب ملاعلا يف روهظلا بحت

 يه ةأرملا ةروع نأ يبهذم نأ ىلع اهراسكناو اهلذل اراهظإ اهبر يدي نيب ةالصلا يف اهتساير
 َ نيب ىوسف [؟؟ :فارعألا] # ل ٍقرَو نم اَميَلَع ٍناَفِصَ اًقِفَلَو# : ىلاعت هللا لاق طقف ناتأ وسلا

 امنإو ةروع اهلك اهنوك ثيح نم ةالصلا يف رتسلاب دارملا سيلف ؛نيتأوسلل رتسلا يف ءاوحو
 .ررحيو لمأتيلف هه ! ةروع هنوكل ءيشلا رتسي نأ مزلي ال مث ءرتستلاب درو يعرش مكح كلذ

 ٍقَرَو ني اَمِتلَع ٍاَدِصْحَي اَقِيَطَو © :ىلاعت هللا لاق . طقف ناتأوسلا يه ةأرملا ةروع نأ يبهذم :لاقو



 539 قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ داقتعا بوجو يف :عبارلا ثحبملا

 مل ام هللا نم مهل ادبو ايئدلا راد يف هدقتعي ناك ام فالخ ىلع رمألا نأ انيقي ملعيف ةرخآلا رادلا

 وه وأ عقاو تالوقعملاو تادقتعملا روص يف يلجتلا لهف (لبق نإف) .ىهتنا نوبستحي اونوكي

 يه امنإ تالوقعملاو تادقتعملا روص نأل كلذو عقاو هنأ (باوجلاف) يتاذلا يلجتلاك عونمم

 سيلو دهشي الو ملعي نأ حصي ال ًأرمأ رهاظملا هذه ءارو نأ ملعي يأ ملعلاب اهيلع ربعي روسج
 بابلا يف خيشلا مالك ىهتنا .الصأ ملعي ام ةقيقح ملعي الو دهشي ال يذلا مولعملا كلذ ءارو
 هلوسرو هلل صاع وهف هركفب تاذلا يف ضاخ نم نذإف (تلق نإف) نيتئامو نيعستلاو عساتلا

 امو هلوسرو هلل صاع وه معن : ةثامثلثو نيرشعلاو يناثلا بايلا يف خيشلا هلاق امك («ساوجلاف)

 ةفرعم نع زجع اذإ دبعلا نأل كاذو تبثملا الو يفانلا ال هتاذ ةفرعم يف ضوخلاب ىلاعت هللا رمأ

 تاذ ةفرعم قيقحت نع ضئاخلا لئس ول لب ىلوأ باب نم ىلاعت قحلا هنك ةفرعم نعف هسفن هنك
 هنع ةجراخ وأ هيف ةلخاد يه لهو كندب كسفن ربدت فيك هل ليق ولو ردق ام ملاعلا نم ةدحاو

 ليختيو رصبيو عمسيو يناويحلا مسجلا اذه هب كرحتي يذلا دئازلا لهو ةجراخ الو ةلخاد ال وأ

 هبلاطيو مسج وأ ضرع وأ رهوج ىلإ عجري لهو نيريثك وأ دحاول له مجري اذامل ركفيو
 ًءاقب حاورألل نأ فرع الو ًادبأ ًايلقع اليلد كلذل دجو ام ةيعرشلا نع الضف ةيلقعلا ةلدألاب

 ىلع يه امثإ ىلاعت هلل مهلك سانلا ةدابع نذإف (ليق نإف) .ىهتنا ًادبأ توملا دعب ًادوجوو

 ةلمج ضحملا بيغلا ىلع ىلاعت قحلا ةدابع ىلإ ليبس ال هنإ ةئامئلثو نيرشعلاو يناثلا بابلا

 «هارت كنأك هللا دبعأ» ًاربخ هيلإ راشأ امك دوهشملاك وأ ٌدوهشم وه امب ةدابعلا قلعت نم دب الف

 مهركف قيرط نم دئاقعلا باحصأ هللا ذخأ ولف الإو همركو هللا لضف نم قلعتلا اذه ائيفكيو

 ةرضحو هرظنو هلقع قيرط نم وه هتفرعم يف هبر فاصوأ ديق دق لقع بحاص لك نإف مهكلهأل
 ىف قلخلا ىلاعت هللا رذع دقو قالطإلا الإ ىلاعت هلل بسني نأ ىغبني الو اذك نود اذك يف هبر

 دقتعم لك دنع ىلاعت قحلا نأ الولو هتفرعم قيرط يف مهعسو اولذب دق ذإ مهنع افعو ديبقتلا اذه

 نأ مزل دبع دنع ًاروصحم دجو اذإ ىلاعت قحلا نإ ثيح نم ًامدع دبعي دبعلا ناكل يمالسإ
 زجعي رمأل ضرعت دقف هلقعب تاذلا ةفرعمل ضرعت نم نأ ملعف .رخآلا دبعلا دنع ًادوقفم نوكي
 تاالاقملا فالتخا مدعو هلقعب رظان لك نم ىلاعت هيف تالاقملا فاللتخا هانلق ام ناهربو . ةنع

 ترمأ نإو ةأرملاف ناتأوسلا امهو نيتروعلا رتس يف ءاوحو مدآ نيب ىوسف [؟؟ :فارعألا] »د

 الو رتستلاب در يعرش مكح كلذ امنإو ةروع اهنوك نم وه سيلف اهريغو ةالصلا يف رتستلاب
 .ررحبو لمأتيلف . ىهتلا ةروع كلذ نوكي نأ ءيشل رتستلاب رمألا نم مزلي

 نم لاح يبر ديقي نأ ربكأ هللا :رهاظلا ناسلب ربكأ هللا :يلصملا لوق ىنعم :(لاقو)

 ىلإ ةراشإ عنم ةريبكت .يأ ًامارحإ تيمس امنإو :لاق ربكأ لاوحألا لك يف ىلاعت وه لب لاوحألا

 : هك هلوق يف لاقو كلذ يف لاطأو ناوكألا نم نوك ءايربكلا هذه لثم يف هكراشي ال ىلاعت هنأ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا لل

 هلوق ىنعم مهف لقاعلا نأ ولو لاق .مهلم يلوو هلوسرو هللا دنع نم ءاج نم لك نم ىلاعت هيف
 يف هتمدقم بيترتب هركف نم لقعلا هجتنأ ام عيمج نأ ملعل 1 :صالخإلا] © ْدَلوُي ْمَلْوْوَع : ىلاعت
 دقو لقاعلا اذه ناميإ نيأف دلوي هتوك هسفن نع ىلاعت قحلا ىفن دقو دولومب ىلاعت هللا ةفرعم
 سيل هنأ هيفكيف ًانمؤم نكي مل.نإو هناميإ يف ًانعط كلذ ناك ًانمؤم ناك نإف «هلقعب قحلا دلو

 لوقعلا هتدلو ام لمشيل دلوي مل هنوك ىلاعت قحلا ىفن امنإ :رارسألا باب يف لاق كلذكو
 صوصنلا ةالو فالخب حافس حاكن نع يه امنإ لوقعلا ةدالو نإف فراعملا نم ىلاعت هقح يف
 ال لب هتفرعم يركفلا رظنلا لهأ نم دحأل ملسي ال هومتررق ام ىلعف (تلق نإف) .ىهتنا ةيعرشلا
 ال هنأ كلذو هل مزال رمأ كلذ معن (باوجلاف) تالايخو ماهوأ لوصح نم هتقرعم قيرط يف دب

 قحلاو بناج يف هسفن اذه لمحيف ههيزنت هل هاضتقا دعبب ملاعلا نع الزعنم الإ قحلا دهشي
 دعب مثام هنأ عم دعبلاب رعشملا هئاتلاب هبر يداني كلذلو داحتا الو لولح ال ذإ بناج يف ىلاعت

 نيعبسلا بابلا يف خيشلا هركذ ريغ ال ةيدوبع ةيترم نم ةدايس ةبترم دعب الإ رمألا سفن يف
 رظنلاب كردي ال ىلاعت قحلا نأ ملعا :ةئامثلثو نيعيسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو ؛ةئامثلثو

 اوتأ دق مهنإف مهركفب هللا تاذ يف نيضئاشلا بنذ نم ربكأ بنذ اندنع سيلو ًادبأ يركفلا
 ليوأت ىلإ اوجاتحا لسرلا هب تءاج ام فالخ ركفلا مهاطعأ امل مهنإ مث لهجلا تاجرد ىصقأب

 اومزل مهنأ ولو نورعشي ال ثيح نم هسفن نع ىلاعت هللا مالعإ ىلع ركفلا بناج اورصنيل ديعب
 ملو ىلاعت هللا ىلإ كلذ ةيفيك ملع اولكوو تافصلا رابخأ نم درو ام دح ىلع اوفقوو بدألا
 اهحرشو هنم ةلأسملا نوكتف مهبولق يف هلزني رخآ مالعإب كلذ يف مهقلا هللا مهاطعأ الإ اولوأتي

 دحأ نم ةريحلا لوزت لهف (تلق نإف) . ىهتنا مهرظنب ال مهمالعإب ىلاعت هللا نوفرعي اوناكو هنم

 يناثلا بايلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) لامكلا بتارم غلي اذإ ىلاعت هللا بناج يف
 كئنيحو ةدام ريغ يف هل ىلاعت قحلا ىلجت اذإ دبعلا بلق نم لوزت ةريحلا نأ ةثامثلثو نيسمخلاو

 كلذ لبق ملعي نكي مل ام هللا نم كلذ دنع ملعيو ةريحلا هنع لوزتو بارطضالا نم هبلق نكسي
 ال ةدام ريغ يف هل ىلجت هنوك الإ قحلا نم هل ىلجت دق ام نيبيعت ىلع دحأ ردقي ال نكل يلجتلا

 كلذ ببس نأ (باوجلاف) قحلا نم هل ىلجت ام نيبعت نع دبعلا زجع ببس امف (ليق نإف) ريغ

 كلذ لوقي ناك هنأ تبث دقو «برغملاو قرشملا نيب تدعاب امك ياياطخ نيبو ينيب دعاب مهّللا
 ةينوللا نأل ضايبلاو داوسلا نيب تدعاب امك هيف لقي مل امنإ ةحتافلا ةءارقو مارحإلا ةريبكت نيب
 .ًادبأ ناعمتجي ال نادض امه نيذللا برغملاو قرشملا ركذ كلذف امهنيب عمجت

 ءهنم ةبرقلا لحمب هصخ دقف هتاجانم ىلإ دبعلا اعد اذإ قحلا نأ كلذ يف ببسلاو :(لاق)
 لحم ىف دبعلا ناك ةناكملا كلت نم دبعلا لحم يف يهو برقلا نطاوم يف هاياطخ هدهشأ اذإو

 لوحي نأ ةاجانملا يف عورشلا لبق هللا وعدي نأ رمأ كلذلف برقلا نم هنم قحلا بلط ىلع دعبلا



 لا قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ داقتعا بوجو يف : عبارلا ثحبملا

 ىلع دبع ردقي ال ناك كلذلف ًادبأ رخآ دبعل هب ىلجت ام نيعب دبعل طق ىلجت ام ىلاعت حلا نوك
 هسفن ملاع ىلإ ماقملا اذه نم عجر اذإ فراعلا نإ مث هنع ريبعتلا ىلع الو هيف ىلجت ام نييعت
 الإ تارضحلا عيمج نم اهلخديف ةرضح نم أمف ىلاعت قحلا ىلجت هبحص داوملا ملاع وه يذلا

 الق طبض ام الوأ هنم طبض دق فراعلا نأل ةرضحلا كلت مكحب لوحت دق ىلاعت قحلا ىريو
 دعب هتع بجحناو فراعملا نم ءىش ىف دبع ٍبلقل ىلجت ام ىلاعت هنأل ًادبأ كلذ دعب هلهجي

 نيدضلا نيب دبعلا عمجي ةرضحلا هذه يفو :لاق مث .كلذ يف نيدلا يبحم خيشلا لاطأو كلذ
 ةيفيك ملع نأ ثحيملا اذه يف انمدق دقو .ملعأ ىلاعت هللاو هسفن نم كلذ ناكمإ ىلع ردقي الو

 يف خيشلا لوق هديؤيو .برقم كلم الو لسرم يبت هملعي ال قحلا صئاصخ نم قحلا يلجت
 الو هيلع لقعلا هب مكح ام نيع وه ام املع هسفنب ىلاعت قحلل نأ ةتامثلثو نينامثلاو يناثلا بابلا

 . ىهتنا نيمكاحلا نيذه ريغ وه الو هيلع هب مكحو رصبلا هدهاش ام نيع وه

 يتزعو يل لاقو ىلاعت قحلا ينفقوأ :«فقاوملا» يف يرفنلا رابجلا ديع خيشلا لاقو

 يل لاقو ىلاعت قحلا ينفقوأ :ًاضيأ لاقو .هولهج ام نيع الو هوفرع ام نيع انأ ام يلالجو

 مدعل يب مهلهجب الإ يقلل مولعم الف يترضح مامأ ًامئاد وهف يب لهجلا يباجح نأ ملعأ
 نم غرفتي نأ دعب الإ دبعل رهظأ ال ينأ ملعا يل لاقو قحلا ينفقوأ :ًاضيأ لاقو .يب مهتطاحإ

 مولعلاو امانصأ ةفرعملا دهشي كانهف لخد اذإف توربجلا ةرضح لخديو هقراعمو همولع عيمج

 ودبي ال هيف ةفرعم ال لهجو عقت ال اهيف لهج ال ةفرعم يل قحلا يل لاق :ًاضيأ لاقو .ًامالزأ

 يدابعل هترهظأام عيمجو هسفن نم ءيش لك ىلإ برقأو نطابلا نم ىفخأو رهاظلا نم رهظأ انأو
 فرعتلاك انأ الو ملعلا انأ الو فرعتلا انأ ال ينإف ودبي ال يذلا يفرعت لمتحي ال تافرعتلا نم

 الو اوفرع يبرق الف انأ هفرعأ يذلا برقلا وه يدابع هفرع يذلا برقلا سيلو ملعلاك انأ الو

 يبرق نوفرعي ال مهو ةفاسم الب ديعب بيرق انأف اوفرع يلالجب قيلي امك يفصو الو اوقرع يدعب
 يب كملع مراف كل فرعتأ نأ تدرأ نإ يل لاقو ىلاعت قحلا ينفقوأ ًاضيأ اهيف لاقو .يدعبو

 نوكلا دجت ىنع هلأساو نوكلا ءارو نم فقو لهج الو ملعب ىترضح لخدت ال كرهظ ءارو نم

 نطابلا انأو رهاوظلا ترهظ امك ال رهاظلا انأ ينإف يب ًالهاج هدجن ينع لهجلا لأساو يب ًالهاج
 لعجت الف كل فرعتأ نأ تدرأ نإف حصي ال يريغ عم يل يدبع دوهشو نطاوبلا تنطب امك ال

 مكحأ ام رظناف ركذت وأ ليختب نطوملا اذه يف هبلق يف هل ضرعت نأ هاياطخ ةدهاشم نيبو هئيب
 هنع اهطاقسإ بلطي ملو هاياطخ نم هدعبي نأ هللا عم بدأت ثيح هتدأو هافخأ امو ميلعتلا اذه

 .سيقن مالكب كلذ يف لاطأو هسفن ظح يف ايعاس نطوملا كلذ يف نوكي الثل

 يبيغ رمأ ةيتلا نأل ةينلا يف همامإ مومأملا قفاري نأ بجي ال ناك امنإ :(هيف لاقو)

 ركذف مامتثالا يف هلمجأ ام عراشلا لصف كلذلو لاعفألا نم دهاشي اميف الإ نوكي ال مامتئالاو

 ةالصلا يف الإ مامإلا ةينب مومأملا ةين طبترت الف ةينلا ركذ امو .خلا اوربكف ربك اذإف هلوقب لاعفألا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ٠

 كدجو يف الو كملع يف الو كلامش نع الو كتيمي نع الو كتحت 5 نم الو كقوف نم نوكلا

 قلخأ فيك يل ًارظان هيف مقاف كماقم كانهف نوكلا لبق نم رظناو كركذ يف الو دارك يف الو
 دوهش نع جرخاف كل فرعتأ نأ تدرأ نإ يل لاقو ىلاعت قحلا ينفقوأ ًاضيأ اهيف لاقو .ررمألا
 ةفرعملا نعو ملعلا هدض يذلا لهجلا نعو لهجلا هدض يذلا ملعلا نعو لوصفملاو لوصوملا

 فلخ نم ىلاعت قحلا ةفرعم ذخنأ نميف لوقت امف تلق نإف . كلذ ىف لاطأو ركفلا اهدض ىتلا

 هلاق امك (باوجلاف) .ًافراع ىمسي لهف ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا ظافلألاو فورحلا باجح

 ةحفن هل سيلو ىلاعت هللاب لهاج وه لب ًافراع وه سيل «تاحوتفلا» نم اياصولا باب يف خيشلا
 .يهلإلا دوجلا تاحفت نم

 ىلإ نوك نم ددرتي وهف فورحلا نم ىلاعت قحلا ةفرعم ذخأ نم نأ كلذ حاضيإو لاق
 هفرع دقف هللاب هللا فرع نم :«قاوشألا نامجرتل هحرش» ىف ًاضيأ خيشلا لاقو .ةياهنو ةيادب نوك
 ًاضيأ خيشلا لاقو . هسنج نم حرب امف ريغ ال نوكلا كلذ هاطعأ ام فرع دقف نوكلاب هفرع نمو
 مق املكو شيتفتلا يف قرغو ةلدألا ريرحتت يف لغوأ نم سائلا نم نأ ملعا : ؛راونألا حقاول» يف
 نت هيل سيا» :ىلاعت هلوق عم بعتلا دعب فقو هنأ اذه ةياغ ناكف هاقن ٌرمأ هنطابب
 ءاهن امب لحملا لغشو ركفلاب هصانتقا حصي ال نميف ركفتلا يف هرمع عطق دق اذهف ١١[ :ىروشلا]

 الباق يقبف لحملا غرفو مدق لوأ نم حارتساف هتيادب اذه ناك نم سانلا نمو هنع ىلاعت هللا
 نم رمأ ةياغ نأ ملعا :ةئامعبرأو نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا لاقو .فراعملاو بهاوملل

 يهو رومأب اوجتحاو كلذب لجو زع هللا اوصع مهنأ ةفوصتملاو ءامدقلا نم تاذلا يف ضاخ
 ناكل ىلاعت هللا عم بدألا اومزل مهنأ ولو زجعلاب اورقأ رظنلا ءافيتسا دعب مهنإ مث مهل ال مهيلع

 كلذ اولعجو دودحلا مظعأ يه يتلا هللا دودح اودعت مهنكل مدق لوأ يف مهنم عقو رارقإلا كلذ

 ىلعأ امف (ليق نإف) ىلاعت هترضح نع نوكي ام دعبأ نم كلذ يف مهنأ لاحلاو هيلإ ةبرق
 نيتسلاو عباسلا بابلا يف خخيشلا هلاق امك (باوجلاف) ىلاعت هللا ىلع دبعلا اهب ينثي يتلا دماحملا
 ىلع ىنثأ امك ىلاعت وه انلوق :ًاعرشو ًالقع نيققحملا عيمج دنع دماحملا ىلعأ :ةئامعبرأو

 الإ يقب امو دبعلا هلقعي ال امب لجو زع هبر ىلع ينثي نأ دبعل حصي ال ذإ ءيش هلثمك سيل هسفن

 لكف توبث هيف دبعلل ءانث لك ءارو نم ىلاعت قحلا نأ مولعمو طقف هلقعي امب دبعلا هيلع ينثي نأ

 ٌتْهَّجَو## :هلوق نإ :هب لوقأ يذلا لاقو «ىون ام دحاو لكلو طقف ةرهاظلا اهتاكرح ثيح نم

 هنأ هلي هنع انغلبي مل هنأل دجهتلا ةالص يف الإ نوكي نأ يغبني ال خلا [75 :ماعنألا] © َِهَجو

 ءررحيو لمأتيلف «ىهتنا هفلاخي ام يتأي ىتح ىلوأ دروأ امدنع فوقولاو ضئارفلا يف كلذ :لاق

 هبر يجاني ال نأ ملاعلا بيدألا نأش نم لاقو .ًاضيأ ضئارفلا يف درو هنأ ركذ ءاملعلا ضعب نإف

 ثيدحلا اذه ناكف ةعماجلا يه مألاو «نآرقلا يالا الإ ةالص ال» :لاق اق كلذلو اجا همالكب الإ
 رع



 1 قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ داقتعا بوجو يف : عبارلا ثحبملا

 نع حيبستلا يه حيبستلا ةقيقح اولاق انه نمو دب الو كتفص ىلع ناك هتلقع وأ هتملع ءيش
 بجاح يف صقن الو هيزنت حيبستلا نأ كلذ حاسيإو ةبوتلا نم ةبوتلا يه ةبوتلا مهلوقك حيبستلا
 نيسمخلاو نماثلا بابلا يف ًاضيأ لاقو .مهفاف هنع هقلاخ هزني ىتح دبعلا هلقعتي ىلاعت قحلا
 ركفي مل ١ :ىروشلا7 42 سوق ويْئِك نإ» ىلاعت هلوق ىنعم مهف نم نأ ملعا :ةئامسمخو
 راظنلا فانصأ نم ءاملعلا لوحف نم هنأ يعدي نمم ادحأ تيأر امو أدبأ قحلا تاذ هنك يف طق

 دماح وبأ كلذ يف عقو ىتح هنوهزني مهنأ نيمعاز هركفب ىلاعت هللا تاذ يف ملكت دقو الإ

 .هتوم ليبق كلذ نع عجر هنكل هللا همحر يلازغلا

 ىلاعت هفرعأ ملف هتاذ يف ركفتلا نم ينظفح- نأ يلع ىلاعت هللا لضف نم ناكو : خيشلا لاق

 كلذ ىلع يركف ينركشف ةرضحلا هذه يف الطعم ينم ركفلا يقبف هدوهشو هربخو هلوق نم الإ
 ناكو هيف فرصتأ نأ ىل ىغبني ال اميف بعتلاو فرصتلا نع كب ينمصع يذلا هلل دمحلا لاقو

 نأو هللا تاذ يف ركفتلا ىف بعتي ال نأ يركف تعياب دق تنك ىنإف ةقباس ةعيابم نم كلذ
 قلي مل يذلا لخشلا نع هفرص ىلع دمحلا هللف كلذ ىلع ينعي رابعلا يف هبعت فرسب
 ملعا :نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف ًاضيأ خيشلا لاقو ىهتنا .هل قلخ يذلا لغشلا يف هلامعتساو
 مهف ىلع ءيجي ملو مهب ةمحر قحلا تافص يف ةماعلا مهف ىلع ءاج دق ةعيرشلا رثكأ نأ

 َكْيَر نَحْبْسط :هلوقو ٠١[ :ىروشلا] 42 ىف .ديْئُص سيل هلوق وحن تاحيولت دعب الإ صاوخلا
 الو ركفت هيلإ لصؤوي ال يذلا عينملا ره زيزعلا نأل 18١[ :تاقاصلا] ن9 تشب اَنَع ةّرمْلا تن

 امك (باوجلاف) ًادبأ هيبشتلا نع يلاخلا هيزنتلا ىلإ دبعلل ليبس ال نذإف (تلق نإف) .ىهتنا لقع
 ىلاعت هللا ىلإ هيف ملعلا درب الإ هيلإ قولخمل ليبس ال معن نيعبسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هلاق
 ناك اذإف (تلق نإف) . ىهتنا هللا الإ هللا فرعي ال لاق ثيح زارخلا ديعس وبأ هللاو قدص دقف
 هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ هلي هلوق ىاعم اسف !ةلط» ءيش يف هقلخ هيشي ال ىلاعت قحلا

 هللا نأ ةروصلاب انه دارملا نإ :ةئامثلثو نيتسلاو يداحلا بابلا يف خيشلا هلاق ام (باوجلاف:
 كلذ وحنو محريو حماسيو ذخاؤيو يلويو لزعبو يهنيو رمأي هينبو مدآ نم الك لعج ىلاعت
 ىلاعت هللا نإ يأ رمألاو مكحللاو نأشلا اهب داريو قلطت ةروصلا ذإ «ضرألا يف ةفيلخ- هنوكل

 .ه اا ةروصلا ىنعم وه اذهف هل هللا ءاش ام ىلاعت هرمأب لعفي مدآ لعج

 ءاملعلا نم ءابدألا دنع ىلوألا ناك لمجملا كلذل ًاريدفت " .“. مم ًاصاخ ًاهجو عراشلا ركذ
 هنأ ملعا :هصن اع ةئامثلثو نيعبرألاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا ٠ دق :(تلق) .هدنع فوقولا
 ىلع اهتيضرفب لوقلا نيعت ةحتافلا ةءارقب دبعلاو هللا نيب هيف همسي ًالحم ةالصلا تناك امل
 تمسق :لاق ام هنإف هدبع نيبو هنيب هللا اهمسق ىتلا ةالصلا ىلص اسف 7 ةالصلا ىف ىلصملا
 ةالصلا لصن املف فيرعتلاو دهعلل نيتللا ماللاو فلألاب ةالصلا تمسق :لاق امنإو ةحئافلا
 ليلد ىوقأ اذهو :لاق ةحتافلا ةءارق ةمسقلا لحم لعج ثيدحلا يف روكذملا ميسقتلاب ةدوهعملا
 نيتئامو نيعستلاو سماخلا بابلا يف خيشلا ركذو .ه | ةالصلا يف دمحلا ةءارق ضرف يف دجوي



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١5

 ًاصخش ىأر ِةكي هللا لوسر نأ كلذو ببس ىلع دراو ثيدحلا نأ ىطويسلا لالجلا ركذو
 ماركإ كل يغبنيف هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإف اذه لعفت ال لاقف ههجو ىلع هكولمم مطلي
 تيأر) يناربطلا ثيدح ىنعم ام (تلق نإف) ملعأ هللاو ةروصلاب دارملا وه اذهف .ه ١ هتروص

 ثيدحلا «بهذ نم نالعن هيلجر يفو رعش نم ةرفو هل ططق درمأ باش ةروص يف يبر
 نمو لايخلا ملاع يف تناك ةيؤرلا هذه نأ نيتسلاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف)
 انبل ملعلاو ةبق مالسإلا كيريف يناعملا نم دسجتلا هنأش نم سيل ام دسجي نأ لايخلا نأش

 ىلع هتقيقحب مكحي هنإف لايخلا نم عسوأ نوكلا يف ءيش الف كلذ وحنو نيدلا يف ًاتابث ديقلاو
 لعجيو نكمملاو بجاولاو لاحملاو ضحملا مدعلا روصيو ءيشب سيل ام ىلعو ءيش لك

 هللا نإ» لاقو هارت كنأك هللا دبعا» رباجل ةِْكَي يبنلا لاق اذهلو لاق ًادوجو مدعلاو ًامدع دوجولا

 بابل احتف ةلبقلاب قحلا دوجو صخ امنإو «لايخلا ةرضح يف وه نمل ًاباطخ مكدحأ ةلبق يف
 هملعيف هيلع تجترا اذإ ةيالا هبر نم مهفتسيو هنم يحتسيو دبعلا هبقاريل ةلبقلا يف ىلاعت هليخت
 ناسنإلا دنع نأ ملع كو هنأ الولف هتالص يف بدألا مزليو ماهلإلا باب نم اهب ىلاعت نحل
 نأ عم كرصبب هارت كنأك يأ هارت كنأك هللا دبعا لاق ام مكحلا اذه اهل لايخلا ىمست ةقيقح

 لاطأو رادجلا ىوس أئيش كردأ ام رصبلاو .هيبشلا هليلدب ليخمت هنأل نأك نم عنمي يلقعلا ليلدل

 ناك نإو كتلبق يف قحلل هجاوم كنأ ليخنتل الإ انلق امب عراشلا كبطاخ امف :لاق مث . كلذ يف

 اذإف كلقع ةرئاد ىف اسويحم تمد ام كلذك الإ نحلا لقعت ال كنأل زيحني ال ىلاعت ىحل

 دقف زيحت ريغ نم ىلاعت قحلا دهشت ذتنيحف لقعلا روط قوف يتلا ةوقلا ىلاعت قحلا كاطعأ
 .ىهتنا روصتلاو ةروصلا يلقعلا ليلدلاب هيلع ليحتسي نم روصي نأ لايخلا نأش نم نأ تملع

 هل مدق الف لاقعلا نم ذوخأم هنأل القع لقعلا يمس امنإ نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو
 ىندأ نأ ملعا :نيتسلاو نماثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا قالطإلا ةبترم يف ىلاعت قحلا ةفرعم يف

 قحلا يلجت دبعلا نهذ يف عقي يتلا ةروصلا وه ىلاعت قحلا ةيؤر نع دبعلا هب بجح باجح
 نأ طق حصي ال دبعلا نأ عم كلذ نع هللا ىلاعت ةزيحتملا ةروصلا كلت وه ام ىلاعت هنإف اهيف

 ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) هجو لك نم قحلا ملعت نأ نم تاقولخملا

 يح ام ةدوقعملا فاقلاو فاكلا نيب نيفرح نيب فرح ةدوقعملا ريغلا فاقلا نأ ملعا» :هصن ام
 .«ةصلاخ- فاق الو ةصلاخ فاك

 فاقلا نودقعي ال مهنإف ةءارقلا يف انحويش امأف ناسللا لهأ اهركني اذهلو :(«لاق)

 اولصو نأ ىلإ ءادألا يف مهخ ويش نع مهخويشو مهخ ويش نع دكر 9 : امه مهنأ نومع ريو

 نيذلا برعلا امأو ءادأ كلذ لك ُهْلَو يبنلا ىلإ ِةِْكَو هللا لوسر ناددمأ م. نيذلا برعلا ىلإ



 اكآأذه 0 .قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ داقتعا بوجو يف :عبارلا ثحبملا

 نم قحلا ملعت نأ تامولعملل حص ول ذإ ردقلا رس ملع نم عنمت نأ كلذ ةمكح نأ نيعبسلاو

 تلغتشال هماكحأ تملع ولو هماكحأ تملعل ردقلا رس تملع ولو ردقلا رس تملعل هجو لك

 دق (ليق نإف) .ىهتنا لاحم كلذو ءيش يف ىلاعت قحلا ىلإ تجاتحا امو ءيش لكب ملعلاب

 هانلهج فيكف ميظعلا برقلا اذهب انم ناك اذإو ديرولا لبح نم انيلإ برقأ هنأب ىلاعت هللا ربخأ

 ةدش نأ امك باجح برقلا ةدش نأ :نينامثلاو سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف)

 ءاملا كلذكو رصبلا هكردي مل فيك رصابلل اقصالم هتفاطلب ناك امل ءاوهلا لمأتو باجح دعبل

 اذهب انم ىلاعت قحلا ناك اذإف :تلق نإف) هبرق ةدشل هاري ال هيف هينيع حتفو دبعلا هيف سطغ اذإ

 نيبو اننيب اهتأب عراشلا انربخأ يتلا ةملظلاو رونلا نم باجح فلأ نوعبسلا نيأف ميظعلا برقل

 ةرضح نم هدعب ديعلا دوهش نع ةيانك بجحلا هذه نإ : خيشلا هلاق امك «باوجلاف) ىلاعت قحل

 ال ىلاعت قحلاو قحلل دبعلا دوهش ىلإ ةعجار يهف الثم ىلاعت هللا يصعي امل ىلاعت قحلا

 رونلا بجح كردي ملعلاف لهجو ملع ىلع لمتشم نمؤملا دبعلا نأ كلذ حاضيإو بجحي

 ةمظعلا باجح عفر حمصي لهف («تلق نإف) .مهفاف هبساني امي لك ةملظلا بجح كردي لهجلاو

 حصي ال نيتئامو نيسمخلاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) هبرو دبعلا نيب يذلا

 ريع عقت الف ىلاعت هب ةطاحإلا مدع نع ةيانك وه يذلا أدبأ ىلاعت قحلا نع ةمظعلا باجح عفر

 .هآر امو هآر ديعلا نذإف باجحلا اذه ىلع الإ طق دبع

 لاقو .ملعُي ال هنأب الإ ملعُي ال نم ناحبسف :نيتئامو نيسمخلاو يداحلا بابلا يف لاقو

 رهظي ال يذلا يفخلا ناحبسو ىفخي ال يذلا رهاظلا ناحبسف :ةئامثلثو رشع عباسلا بابلا يف

 نورقم نوركنم مهف هروهظ ةدشب هتيؤر نع مهامعأو هتفرعم نع هب قحلا ىلاعت بجح دقو

 لإ اَوْعْدَأ كبس وذم لق : ىلاعت هلوق ىنعم امف هومتررق ام ىلعف (تلق نإف) نورئاح نوددرتم

 ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك «باوجلاق) 4 :فسوي] # نَعَبَت ِنَمَو أن بسب لع أ

 ةالصلا مهيلع لسرلا اهب تءاج يتلا ةصاخلا ىلاعت هللا قيرط ىلإ وعدأ هب دارملا نإ : نيعبسل

 لانك فاشم فاس يرخ نم ةطفح هل لإ رحاب هنأ صدا نمي فانخ فذ لع رديسلاب

 وهو لئامتلا عقول ءيش هلثم ناك ول هنإف هيلإ سانلا وعدت ىتح ءيش هلثمك سيل نم تفرع فيك
 كاوعد لطبف فرعي ال كلذك وه نمو ءيش ال هلثم سيلو ءيش ىلاعت هلثم سيلف لئامي ال ىلاعت

 .ملعأ هللاو هه ا نآرقلا يف اهدقع كرت برغملا دالبب انياحصأ ىلع لخد نيأ نم يردأ امف

 كارتشالل ةالصلا لاوحأ نم هريغ مايقلا لاح همالكب قحلل ةاجانملا تعرش امنإو :(لاق)

 مهيديأ نيب موقي نأ مهتيعر نم دحأ مهملك اذإ كولملا بدأ نم ناك اذهو :لاق ةيمويقلا يف

 انرمأ امنإو : لاق .كلذ يف لاطأو فرعلا كلذ يف رشلا ة آاسلاج و مهملكيو

 نأ ىلإ ةراشإ عمجلا نونبو (ه :ةحتافل] 2(4) ُنيِعَتَف َكاّيإَو بت كاّيإ » :لوقت نأ قحل

 نكي مل ينمو تالذك ايلي ب نيمتسنو ةطاناو :رحاظلا اتاصتعأ عيمج هديمت نأ نم ديري قحا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاوبلا نم لوألا ءزجلا أمك

 . ىهتنا ىلاعت هتفرعم

 توعد ىتح برقلا تدقتعا نمم :رصعلا خياشم نم صخشل نيفراعلا ضعب لاق دقو

 دقق قحلا ددح نمو قحلا ديدحت اذه كل ائلق ىلاعت هللا نم ئبرق تدقتعا تلق نإف .هيلإ سانلا

 ةداعس كل انلق مهتداعس قيرط ىلإ سانلا توعد امنإ تلق نإو ًايعاد نوكي ال لهاجلاو لهج
 رباكألا تعد امو اهيلإ مهئاعد لاح يف مهعم تحرب امو مهب ةمئاق لزت مل قلخلا نم ءادعسلا

 تاهجلاف هتاذ لقعت ال ىلاعت قحلا ناك اذإف (تلق نإف) ىهتنا ريغ ال مهبر رمأل الاثتما الإ اهموق

 اهريغو انتالص لاح صوصخلاب ةبعكلا لابقتسا انل عرش اذاملف ىلاعت هل انهجوت يف ةيواستم اهلك

 ةبعكلا ةهجب لابقتسالا صيصخت يف ةمكحلا نأ «راونألا حقاول» يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف)

 الإ لقعتي نأ لبقي الف ةهجو وذ اندحأ نأل ةدحاو ةهج ىلإ انهجوت اذإ الإ انبولق عمتجت ال اننوك

 هزني نأ دبعلا ىلع اوبجوأو «كلذ فالشخب ىلاعت هللاف كلابي رطش ام لك اولاق انه نمو ةهج اذ

 نم ةقفش ةبعكلا ىلإ انهجوت صيصخت ناكف .مهفاف هرطاخ نع هفرصيو هل رهظ امع ىلاعت قحلا

 ءاوس ىلاعت هقح يف تاهجلا رئاسف الإو ىلاعتو هناحبس هيلع انممه عمجيل انيلع ىلاعت قحلا

 دبعلا نأ رومألا بجعأ نم هنأ ملعاو لاق 81٠١ :ةرقبلا] © هلأ بو ّمَتَه أولت اَمَنِيَكا# :ىلاعت لاق
 قحلا دهشي الف هلقع ىلع همهو بلغي كلذ مم مث ةهج يف سيل ىلاعت قحلا نأ ققحتيو ملعي

 #« ٌرِهْفَف نْي مثير وفي :ىلاعت هلوقب مهضعب لدتسي امبرو قوفلا ةهج يف ًايلاعتم الإ ىلاعت
 ًاباذع مهيلع لزتي نأ مهبر نوفاخي دارملا نأل كلذ ىلع حيرص ليلد ةيآلا يف سيلو 5٠[ :لحنلا]
 يذمرتلا ميكحلا (ىورو) ناكملا ال ةناكملاو ةبترلا ةيقوف دارملا وأ ءامسلا نم ينعي مهقوف نم

 امك هنويلطي ىلعألا ًالملاو راصبألا نع بجتحا امك لوقعلا نع بجتحا هللا نإ ًاعوفرم
 نم هيزدتلا يف لمكأ هاري ىلاعت هللا نأب دبعلا ملع نإ :نوققحملا لاق انه نمو :لاق «هنوبلطت
 لاق .دييقتلا نع هللا ىلاعتو قلطم ريغ ًاديقم الإ هدهشي ال دبعلا نأل هاري هنأك دبعلا نوك دوهش

 ىري لب ةنيعم ةهج ىف البقتسم هسفن ىري نأ ةبعكلا هلابقتسا لاح يلصملا رذحيلو خيشلا
 اهب تطاحأ دق هسفن نأ مهوت نمو نيققحملا دنع ىلاعت قحلا هجو يهو ةيواستم اهلك تاهجلا

 هللا ةفرعم نم مشي مل وهف هب ةطيحملا ةرئادلاك همهو يف قحلا يقبو ةرهاظلا هتروصك تاهجلا

 ملاع نم تسيل اهنأل كلذو تسلا تاهجلا اهب طحت مل هسفن ىأرل ًاققحم ناك ولو ةحئار ىلاعت

 اذإف نيعتسنو دبعن :هلوق يف ًابذاك ناك هبر ةدابع ىلع هلك هملاع عمج نم ةباثملا هذهب يلصملا

 ىندمح :هلدبع هذمح اذإ قحلا لوق كلذك لاق «تيذك :هل لاق ءىش ىلإ أتفتلم قحلا هآر

 الف طقف هناسل الإ قحلا دمح امف باغ نإف هتيلكب رضح نإ الإ دمحلا كلذ هل نوكي ال .«يدبع
 ىلع ضرف امل هللا نأل كلذو يدبع ناسل يندمح :لوقي امنإو يدبع يندمح :قحلا هل لوقي

 . طقف اهسفن نع الإ هحراوج نم ةحراج موقت الف هتيلكب هيجاني نأ دبعلا

 هك عراشلا نأ :ىلاعت هللا ءاش نإ ةئامثلثو نيعبسلاو عساتلا بابلا يف يتأيسو :(تلق)



 لو قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ داقتعا بوجو يف :عبارلا ثحبملا

 هجوتم وهف دبعلا رهاظ امأو ةهج ريغ يف قحلا دهشي كلذك ةهج ريغ يف هسفن ىري امكف سحلا
 يف لاطأو ةديقم ريغ ةقلطم ةيؤر نطابلاب ةهج ريغ يف قحلا ةيؤر نأ ملعف طقف ةبعكلا ةهج ىلإ

 نع ةهجلاب لوقلا لقن ئتح ريثك ىلخ اهيف لز دق ةهجلاب لوقلا ةلأسم نأ يخأ اي ملعاو .كلذ

 ىلع ءاوتسالا ثحبم يفو عباسلا ثحيملا يف كلذ طسب يتآيسو يليجلا رداقلا دبع يديس

 . ىلاعت هللا ءاش نإ شرعلا

 ىلع ىتنغلا هل سدقملا تاذلا نأ ملعا :ةئامثلثو رشع عساتلا بابلا يف خيشلا لاقو
 ةئامثلثلاو نيرشعلاو عبارلا بابلا يف خيشلا لاقو .ميدقلا فرعي نأ ثدحملل فيكو قالطالا

 بلط نم دبعلا لابب رطخي ام انه بنذلاب دارملا [15 :دمحم] 4َكْيَذِل َرْفْمَتَسأَو» :ىلاعت هلوق يف
 هتمأ بنذ لل هينذب دارملاو نيرادلا ىف فرعت ال ىتلا ةقيقسلا نم هيلع ىلاعت ىحلا وه ام ةفرعم

 ام ةئامثلثو نيتسلا بابلا ىف لاقو .ِةلَي هماقمب قئاللا وه اذه هريغ هب دارملاو بطاخملا وهف
 فرعي امك ةقيقحلا ةفرعم ىلإ هبحاص يدؤي ال كلذ نوكل الإ هللا تاذ يف ركفلاب رظنلا مرح
 هسقن ىلاعت قحعلا ىمس ام ةثامثلثو نيتساو عباسلا بابلا يف لاقر .ميلس لقع يذ لك كلذ

 نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو .ىرخأو ايند قلخلا عي عيمج نع تاذلاب ملعلا نوطبل الإ نطابلاب

 .ميظع لهج رخآ نود رمأب اهيلع مكحلاف ةمولعم ريغ رلاعت قحلا تاذ تناك اذإو ةئامثلثو

 نم دحأ اهملعي ال ىلاعت قحلا تاذ نأ ملعا :ةثامثلثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف لاقو

 تاحوتفلا» باوبأ عيمج يف نيدلا يبحم خيشلا مالك ىهتنا مولعم لك ءارو يهف ىلاعت هللا قلخ

 هنمو ًادبأ عمجلا اذه ًاعومجم باتك يف هدجت داكت ال كنإف هيف يخأ اي لمأتف .اهريغو «ةيكملا

 ىلاعت هلل هيزنتلا ماقم يف غلب هنع هللا يضر خيشلا نأ بصعتلاو ىوهلا نع جراخ لقاع لك ملعي

 ام فالخ ةيمسجلاب لوقلا نم ءيرب هنع هللا ىضر هنأو هغلب ءايلوألا نم ًادحأ ىري داكي ال ام

 قحلا نأ ملعا :هانعم امب ىرغصلا هتديقع يف حرص دقو لجو زع هللا ىشخي ال نم هنع هعاشأ
 ةهجلا هل نوكيف مسجب الو ءاقبلا هيلع ليحتسيف ضرعب الو ناكملا هل ردقيف رهوجب سيل ىلاعت
 ىهتتا راطقألاو تاهجلا نع ءزنم وهف ءاقلتلاو

 نوكيل هسفنل ضرعلا مادعنا ىلإ نيملكتملا روهمج بهذ امنإ رارسألا باب ىف لاقو

 «سوسحملا باوثلا كلذب لصحيل تارم ثالث كلذ لوقي نأب يأ ًاثلثم راكذألا ضعبب ءاج امنإ
 ًالقعو ًالايخو ًاسح ركذي امك ًالقعو ًالايخو ًاسح معئنيف «يونعملا باوثلاو ليختملا باوثلاو
 أرق اذإ فراعلا بدأ نم نأ نينامثلاو نماثلا بابلا يف خيشلا ركذو .ملعأ هللاو كلذ يف لاطأو

 هي كلسي نيأ يردي ال هنأل كلذو ةنيعم ةيآ وأ ةئيعم ةروس ةءارق دصقي ال نأ ةقلطم ةالص يف

 يف قحلا هيلإ يقلي ام بسحبو همالك نم هب هيجاني ام بسحب فراعلاف هتاجانم قيرط نم هبر
 .ملعأ هللاو هرطاخ

 دارملا هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نمف :ثيدح يف (لاقو)



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١١م

 ءارو نم وهو بتارملا رئاس يف هقلخل نيابم ىلاعت قحلاف ةلمجلابو «ماودلا ىلع اقالخ قلاخلا
 .كاده ىلوتي هللاو ثحبملا اذه ريدتف مالسلاو قلخلا عيمج تامولعم

 نوملكتملا هلاق ام عيمج :لوقي هللا همحر ينيارفسألا قاحسإ وبأ ذاتسألا ناك (ةمتاخ)

 هللاف ماهوألا يف روصت ام لك نأ داقتعا ىلوألا .نيتملك يف قحلا لهأ هعمج دق ديحوتلا يف

 كلذ دكأ دقو تافصلا نع ةلطعم الو تاذب ةهبشم تسيل ىلاعت هتاذ نأ داقتعا ةيناثلا . هفالخب

 . 1: :صالخإلا] 47 ذأ اًوُدُكح مل كي َمَلَوظ هلوقب ىلاعت
 يناثلا بابلا يف خيشلا لاق دقو .هسفنب هسفن هزنملا وه ىلاعت قحلا نأ يخأ اي ملعاو

 ديحوتلا هيزنتب هقلخ تافص نع ُهْرْنُي وه امنإ ىلاعت قحلا نأ ملعا“ :هصن ام نيتئامو نيعبسلاو

 الف قولشخم كلذب رومأملاو بكرم قولشملا هيزنت نأل نيقولشملا نم ههزن نم هيزنتب ال هايإ
 هب انرمأ امك هانلقو هعضوم ىف هانيرقأ هيزنتلاب عراشلا اندبعت امل نكا هلكاشي م الإ هنع ردصي

 نيع وه دبعلا هب رمأ يذلا هيزنعلا سيلف ءيش هلثمك سيل هنأ انداقتعا عم هيلإ ةبرقلا ةهج ىلع
 امك (باوجلاف) سيدقتلاو هيزنتلا نيب قرفلا امف (تلق نإف) هسفن هب ىلاعت قحلا هزن يذلا هيزنتلا

 مهوت راعشتسا عم الإ نوكي ال هيزنتلا نأ وه امهنيب قرفلا نأ «راونألا حقاول» يف خيشلا هلاق
 مدع عم لامجلاو لامكلا تافص يف الإ نوكي الف سيدقتلا امأو ىلاعت قحلا بناج يف صقن
 لاق كلذلو هيزنتلا نم دبعلا قح يف لمكأ سيدقتلا نأ ملعف كانه صقن دوجو مهوت راعشتسا
 راعشتسا عقو امل نكل هزني ال صقن هقحلي ال نم نإف حيرجت حيبستلا رارسألا باب يف خيشلا

 دبعلل عرش عضاوملا ضعب يف مهتافص ىلع ىلاعت قحلا اولمح نيح ديبعلا ضعب نم ام صقن
 صاوخلا ًايلع يديس تعمسو .لمأتملا دنع ًالاحم كلذ ناك نإو روعشلا اذه نع ههزني نأ

 هنولوقيف هسفن نع ىلاعت هللا لوق نع ةياكح وه امنإ ىلاعت هللاب ءاملعلا حيبست :لوقي هللا همحر

 مهنع ىلاعت هللا يضر ام صقنب رعشملا مهوتلا يف عوقولا نم مهتمالسل ةوالتلا ليبس ىلع

 .ملعأ ىلاعت هللاو ديحوتلا ثحبم يف كلذ ريظن انمدق دقو نيعمجأ

 هلك ملاعلا ثدحأ ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :سماخلا ثحبملا

 هيلع كلذ بجوأ بجوم الو هيلإ ةجاح ريغ نم

 لعاف نيملاعلا نع ينغ ىلاعت وهف قلخ ام قلخي نأ دب الف قبس هب ىلاعت هملع امنإو

 يف نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف ركذو .كلذ ريغو ظفلتلاو «سيدقتلاو «ةراهطلا يف مهتقفاوم

 بر اي بجأ :نيمآ ىنعم نأ ملعا :هصن ام يذمرتلا ميكحلا ةلئسأ نم ةئام يفوملا بارجلا
 [؟ :ةدئاملا] © َماَرَخَل َتَيَْلأ َنيِبإِ ة[5]» : ىلاعت لاقو هذصق اذإ نالف بناج نالف مأ :لاقي انءاعد

 ذإ ةباجإلا يف ةبولطملا ةعرسلا ىلع اهيبنت نيمآ نم ميملا تففخ امنإو :لاق . نيدصاق يأ

 ول هنأل هؤاعد بيجأ :لقي ملو هل رفغ :لاق امنإو :لاق «ءايشألا يف عارسإلا يضتقت ةفخلا
 وحن انركذ دق :(تلق) .رفغي ام هل ام ميقتسملا طارصلا ىلإ يدهملا نأل هل رفغ امل بيجأ



 ١8 هلك ملا !! ثدحأ ىلاعت هنأ داقتعا بوجو ىف : سماخلا ثحبملا

 هناحبس هتاذب مئاق رمتسم هدوجو لب ءاهتنا الو حاتتفا ريغ نم هتاذب دوجومو تاذلاب اال رايتخالاب
 يضر نيدلا ييحم خيشلا لوقنب ثحبملا اذه ىلع مالكلا طسبنلو نيملكتملا مالك اذه ىلاعتو

 نم نيتئامو نيرشعلاو عساتلا بابلا يف خيشلا ركذ قيفوتلا هللابو لوقنف هنع ىلاعت هللا

 دوجو ىلإ هتافصو هئامسأ روهظ ىف رقتفم ىلاعت ىحلا نإ لاقي نأ زوجي ال هنأ «تاحوتفلا»

 نإ لوقي هنأ خيشلا ىلإ بسن نم ىلع حيرص در اذهو تلق .قالطإلا ىلع ىنخلا هل هنأل ملاعلا
 دحأ هفرع الو رهظ ام هقلخ الولو هقلخل ىلإ هئامسأ تارضح روهظ ىف رقتفم ىلاعت قحلا

 نم نأل هدوجول ةدارالاب الو ةسفن ىلع ةردقلاب فصتي ال ىلاعت هنأ ىلع مهلك ءالقعلا عمجأو
 وأ نكممب الإ قلعتت ال نأ ةردقلا نأش نمو دوجوم هللاو مودعمب الإ قلعتت ال نأ ةدارإلا نأش

 بجي ال ىلاعت قحلا ناك اذإ «(تلق نإف) . ىهتنا هسفنل درجولا بجاو ىلاعت هللاو ريغلاب بجاو

 :هلوق وحنو [04 :مامنألا] ٌةَمَسيلا ٍهِسَْن لع ُْكدَر بنك » :هلوق ىنعم امف ءيش هيلع
 فلخي نأ هل سيل ىلاعت قحلا نأب نذؤم كلذ نإف [؛7 :مورلا] * َنيِبْوُمْلا ُْضَن اَمَيَلَع اًنَح تا#
 سداسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) نينمؤملل رصنلاو ةمحرلا نم هسفن ىلع بجوأ ام

 دح تحن لهدي ال نكلو ءاش ام هسفن ىلع بجوي نأ ىلاعت قحلل نأ ةثامثلثو نيعبسلاو

 نأ ىلاعت هلف ديري ام لعفي ىلاعت هنأل بجاولا كلذ كرت نم عنملا نم هدايع ىلع بجاولا

 حصي ال راتخملا دحاولا نأل مول الو مذ هقحلي الو نينمؤملا نم ءاش نم لذخيو هبتك ام فلخي

 همزلي رذنلاب ًائيش هسفن ىلع بجوأ اذإ ديعلا فالخب ءافولا همزلي ال اهمزلأ ولو هسفن مزلي نأ هنم
 ةبوقعلاك كلذو ةردقلا عم هرذنب فوي مل اذإ مثأيو يعرشلا بجاولا دح تحت هلوخدل هب ءافولا

 هلوق امأو عيرشتلا يف قحلا محازو هيلع ىلاعت هللا هبجوي مل ام هسفن ىلع بجوأ هنوكل هل
 ثلاثلا بابلا يف مميشلا هلاق امك هب دارملاف [57 :مورلا] © َنيِنموُمْلا ٌرضَن اَنَيَبَع اًنَح تاكرإ# : ىلاعت
 اذه نم ةبسنلا ىلع بوجولا كلذ ناك انتداعس هيف امب ًالزأ قلعت اذإ يهلإلا ملعلا نإ :نيثالثلاو

 يف لاطأو ملعلا هب قلعت يذلا رمألا كلذ ىلإ ةلصوملا قيرطلا كلت دوجو نم دب ال يأ هجولا

 هلف ًائيش هسفن ىلع وه بجوأ ولو ءيش هيلع بجي ال ىلاعت قحلا نأ ملعف :لاق مث كلذ

 َّنِإ## :ىلاعت هلوق وحن دييقت ةرضح نيترضح ىلاعت قحلل نإف قالطإلا ةرضح نم هنع عوجرلا

 دارملا سيل ةكئالملا نيمأت هتيمأت قفاو نمف :هلوق امأو :لاق .ملعأ للاو انخيش ةبرجأ ىف كلذ

 مث نيمآ مهلوق دنع دحاو نامز مهيوحيف كلذ اهب دارملا نوكي نأ لمتحيو ةينمزلا ةقفاوملا اهب
 نيدسجتم اهولاق نإف نيدسجتم ريغ وأ نيدسجتم اهولوقي نأ نيمآ :اهلوق ولخي ال ةكئالملا نإ

 يأ نيمآ : ظفلب نايتإلاب هيلع مكحي دسجتلا نأل ةصاخ ةيئامزلا ةقفاوملا دارملا نوكي امبرف

 ديعلا اهلوقي نأ الإ ةقفاوملا ىنعم قبي نلف نيدسجتم ريغ اهولاق نإ امأو فورحلا هذه بيتئرتب

 . ملعأ هللاو تئش نإ هعجارف قيقد مالكب كلذ يف لاطأو كلملا اهيلع نوكي يذلا لاحلاب

 اهيأ كيلع مالسلا : ةظفل يف ماللاو فلألا نأ ملعإ :دهشتلا ىلع مالكلا يف :(هيف لاقو)



 رباكألا دئاقع نابب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 1١٠

 ةرضحو اهنم هب ربخأ ام فلخي نأ ًاعرش حصي ال هذهف [117 :ءاسنلا] © هدي كرست نأ ٌرِفْنَي- ال َدَنأ

 نيققحملا بهذمو [114 :نارمع لآ] 42155 نس ُثْزَمْبَو 4153 نَمِل ل ٌدفْسي#»' : ىلاعت هلوق وحن قالطإ

 اولمحي الو ًايظفل ًابدأ قحلا هديق ام اوديقيو ىلاعت قحلا هقلطأ ام اوقلطي نأ ىلاعت هللا ءايلوأ نم

 0 .ىهتنا صاخ ىلع ماع الو ماع ىلع ًاصاخ

 4 َنْووَنَي َندَلِل اًهتْكَأَش ونس لك َتَعِِسَو ٍقَمَحَيَو» : ىلاعت هلوق يف نيتئامو نيعستلاو
 هذهو لاق ديقم دوجو قلطم دوج نيدوج ىلاعت قحلل نأ وهو قسنلا رخآ ىلإ تاصألا

 ِهسفَن لع ْمُكُيَر بنك » :ىلاعت هلوق وحن وهف ديقملا دوجلا امأو قلطملا دوجلا نم ةيآل
 صاخ لمعب مهتعن صاوخ موقل ةمحرلا هسفن ىلع ضرفو بجوأ يأ (*ا ا

 اذهف ةيآلا [4 :ماعنألا] © ْملصَأَو دعب نم بآث رش ماده !ءيس كدي َلِيَع َلِمَص َنَم َّمَّنَأ# لوق وهو

 لمعلا اذه نع ضرع وهو ىلاعت هنم قباسلا دعولا مكحب هتفص هذه نمل دوجولاب ديقت دوجلا
 هناحبس هيلع مكح امف هدوجب هدوج لباق دقو قلطملا دوجلا نم حالصإلاو ةبوتلا نإف صاخلا
 نأ كل ناب دقو :لاق .ه ١ لئاز ضرع هنأك نيدوجلا نيذه نيب دبعلاف هريغ هديق الو هاوس
 هلخدأو هيلإ دلولا ةبسن قالطإ رجح ىلاعت هنأ امك لوقعم دييقتلا هجوو عورشم قالطإلا هجو

00 

 .[4 :ق] © ل ُلْرَهْلا لدبي امإ# :هلوقب يهلإلا لوقلا ليدبت ىلاعت رجح امكو ول مكح تحت

 ْؤَلَو# :ىلاعت هلوق وحن يفو ةيلقع ةلالد دلولا يف ةلاحإلا ىلع لدي لقعلاو : خيشلا لاق
 يف ريخم ىلاعت هنأ ىلع «ْوَل إ» ةظفل تلد دقو ةيلفع ةلالد [4 :لحنلا) 4 تريم عْكَحَدْل كه
 كلذ عمو ىري امك ةيهلإلا رابخألا دورو تيأر دقف أشي مل ءاش نإو هءاش ام رمأ ءاش نإ هسفن

 ىلع بجوأ امنإ ىلاعت قحلا نأ هانررق امم كل ناب دقف لاق مث كلذ يف لاطأو هليخي لقعلاف
 هاتبجوأ نإف ةيعرشلا تابرقلاو ةالصلا نم انل انسفنأ ىلع هبجوأ اميف انل ًاسينأت رومأ ضعب هسفن

 هبجوأ ام لعف كرت ىلاعت هنأ ولو هكرتب يصعنف هنع زيمتل انيلع هبجوأ رذنلاك ىئاعتو هناحبس انبرل
 امثيح نم الإ انسفنأ ىلع هانيجوأ ام لعف انيلع بجو امق مكحلا اذه هل نكي مل هسفن ىلع

 هانبجوأ ام ائيلع ىلاعت بجوي مل ول نإف انسفنأ ىلع كلذ انباجيإ ثيح نم ال انيلع قحلا هيجوأ
 لضف وهف هسفن ىلع هبجوأ امب ىفو اذإ ىلاعت قحلا امأو هانكرت اذإ ةاصع نكن مل انسفنأ ىلع
 نإف ريخلا نم دعو امب هئم ءافولا ناك اذإ اميف رهاظ اذه (تلق نإف) قالخأ مراكمو ةنمو هنم

 لكب كيلع مالسلا :يأ مومعلاو «لومشلا يف هلل تايحتلا لثم وهف دهعلل ال سنجلل يبنلا

 يبنلا تاذ قح يف ةوبنلا نأل لوسرلا نود يبتلا ظفلب انه هيلع مالسلا ناك امنإو :لاق .مالس

 لوسر هنم وه يذلا هتمأل هغيلبتب رمأ امو هسفن يف هب صتخا ام اهيف لخدي هنإف «فرشأو معأ

 هنم ةبرق لاح يف هنأل ديعلاب نذؤملا ءادنلا فرح ريغ نم ٌهِلي هب يلصملا ىتأ امّنِإو :لاق معن
 .كيلع :هلوق يف باطخلا فرخب ءاج اذهلو هنهذ يف هراضحاب

 نأل نينمؤملا نم عرش امنإ مالسلا نأ :نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا ركذو :(تلق)



 ١١١ هلك ملاعلا ثدحأ ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :سماخلا ثحبملا

 وهو .الإ ىلاعت هنم ردصي ءيش مئام هنأ (باوجلاف) همكح امف رشلا نم ةاصعلا هب دعوت امب ناك

 ههركت ال يذلا وه ضحملا ريخلاف جزتمم ريخو ضحم ريخ نيمسق ىلع ريخلا نكلو ريخ
 ريخلا اذه بحاصف هيركلا ءاودلا برشك رشلا نم برض هيف يذلا وه جزتمملا ريخلاو سوفنلا
 تقح نم امأو نيدحوملا ةاصع مكح اذه ًابيدأتو ةمحر هلمأت اذإ هباذع دجي موحزملا بذعملاك
 هللا لأسن هوجولا نم هجوب هيف ةمحر ال ىفحم رش ىف كلذف ءايقشألا نم باذعلا ةملك هيلع
 ْ فططللا ىلاعت

 لهأ داقتعا ديؤي ام ًاضيأ نيتئامو نيعستلاو ثلاثلا بابلا يف نيدلا ييححم خيشلا ركذو
 يضر يرتستلا هللا ديع نب لهس نأ وهو ءيش هيلع بجي ال ىلاعت قحلا نأ نم ةعامجلاو ةنسلا

 لاقف ةرظانم هنيبو ينيب عقوف هتقرع يننأ ينم فرعو هتفرعف ةرم سيلبإ تيقل :لاق هنع ىلاعت هللا
 ام رخآ ناكف ترحو راحو تفقوو فقو هنإ ثيحب عازنلا لاطو مالكلا اننيب العو هل تلقو يل

 ىفتي الو معن مو :فارعألا] وََش لَك َتَعِيِبَو ٍقَمحَيَو# : لاق ىلاعت هللا نإ لهس اي يل لاق
 دقف تاركتلا ركنأ ءيشو صخ ام الإ مومعلاو ةطاحإلا يضتقت 4ّلك # ةظفلو ءيش يننأ كيلع

 دقل هللاوف لهس لاق اتلانت ال هللا ةمحر نإ نولوقت ليلد يأبف ةاصعلا عيمجو انأ هتمحر ينتعسو

 نم هملعو همهفأ نكأ مل ام اهنم همهفو ةيآلا هذه لثمب هرفظو هقايس ةفاطلب ينريحو ينسرخأ
 هلوق ىلإ تئج املف يسفن يف ةيآلا ددرأ تذخأو ًاركفتم ًارئاح تيقبف ءهملعأ نكأ مل ام اهتلالد
 اهب تررسف قسنلا رخآآ ىلإ [151 :فارعألا] © َةَْكََرلا تروؤُيو ٌنوُقَنُي َنيِدْلِل اًبيحَأَسَت# : ىلاعت
 ىلاعت هللا نإ نوعلم اي لاعت هل تلقف هرهظ مصقت امب هيلع ترهظو ةجحب ترفظ دق ينأ تننظو

 رخآ ىلإ «هوْفَنَي َندَلِل 0 امكحاَف# لاقف مومعلا كلذ نع اهجرخت ةصوصخم توعنب اهديق دق

 نظأ تنك ام لهس اي :لاق مث ؛ىلاعت هعفص ال كتفص دييقتلا لهس اي لاقو سيلبإ مسبتف قسنلا
 لاق «تكس كتيل تكس كتيل تكس كتيل انهه كنأ تدنظ الو تيأر ام هللاب لهجلا كب غلبي نأ
 الو ًاباوج هل تدجو امو يقلح يف ءاملا ماقأو يقيرب تصصغو يسفن ىلإ تعجرف :لهس

 ام اذه دعب يردأ ام هللاوو تفرصناو فرصناو عمطم يف عمط هنأ تملعو باب ههجو يف تددس
 هقلخ يف هنم ةئيشملا ىلع يدنع رمألا يقبف لاكشإلا اذه عفري امب صن ام ىلاعت هللا نإف «نوكي

 . لهس مالك ىهتنا هب ناميإلا بوجو ثيح نم هسفن ىلع هب مكح امب الإ كلذ يف هيلع مكحأ ال

 اي :لوقي نمؤملا نأكف مهءاوهأ فلاخي امب سانلا مهرمأل مهيلع ضارتعالا يطعي ءايبنألا ماقم

 هللا دابع ىلع مالسلا :كلذك لاقو يسفن يف كيلع يضارتعا نم نامأ يف تنأ هللا لوسر
 امأو :لاق ءايبنألل ثرإلا مكحب مهءاوهأ فلاشي امب سانلا نورمأي كلذك مهنإف نيحلاصلا

 ءانل هيف ميلستلا انسوفن مزلنف ءانيلع انه موللاو ضارتعالا يضتقي ام انيف نإف انسفنأ ىلع انميلست

 نأ يلصملا رمأ امنإو :لاق يهتنأ ال :تلاقف اذك :يسفنل تلق .ناسنإلا لوقي امك ضرتعن الو

 هسانجأب مالسلا عيمج لمشتل ًاضيأ ماللاو فلألاب نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا :لوقي
 ةيقب لع ملسي ملسملا اذه نم ءرج لك نأب نذؤيل عمجلا نونب ءاج امنإو :لاق هسفن ىلع



 رياكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١١ ؟

 املف هنم لهجأ الو سيلبإ نم ةجح رصقأ تيأر ام لوقأ ًاميدق تنكو :نيدلا يبحم خيشلا لاق

 سيلبإ نأ تملعو تبجعت هنع ىلاعت هللا ىضر لهس هنع اهاكح ىتلا ةلأسملا هذه ىلع هل تفقو
 هللا نأ كل ناب دقف . ىهتنا ةلأسملا هذه يف لهسل ةدافإلا ةبتر هلف هيف لهج ال ًاملع ملع دق
 ىلاعت هنوك هجو (امأو) هيلع كلذ بجوأ بجوم الو هيلإ ةجاح ريغ نم هلك ملاعلا قلخ ىلاعت

 دجوي مل ىلاعت هللا نإ :نيعبسلاو يناثلا بابلا يف هللا همحر خيشلا لاق دقف نيملاعلا نع ًاينغ
 ةرقتفم يه نمم اهدوجو تبلط امن يناكمإلا اهمدع لاح يف ءايشألا امنإو هيلإ هراقتفال ملاعلا

 اهدجوي نأ ىلاعت هللا نم يتاذلا اهرقفب تبلط املف هريغ فرعت ال ىلاعت هللا وهو تاذلاب هيلإ
 اهمدع لاح ىف ىلاعت هل ةدوهشم تناك اهنأل اهيلإ هب تماق ةجاح نم ال اهلاؤس ىيلاعت قحلا لبق

 يف هيلع يه ام ىلع هتاحبس اهكردي وهف ءاوس اهدوجو لاح يف هل ةدرهشم يه امك يبسنلا
 دبعلا فالخسب رقف نع ءايشألل هداجيإ نكي مل اذهلف دحاو كاردإب اهمدعو اهدوجو لاح اهقئاقح
 امف ةجاحو هيلإ رقق نع الإ هدجوي ال ءيش داجيإ دارأو نك فرح هاطعأ ولو ىلاعت قحلا نإف
 لاق .ىلاعت قحلا داجيإ نع دبعلا داجيإ قرتفا دقف هدنع نوكيل هدنع سيل ام الإ دبعلا بلط
 اهيف لز مدق ةلزم اهنإف اهقح يف ًاليلق ناكل اهليصحتتل ءازج كنيع تبهذ ول ةلأسم هذهو خيشلا

 تريلا َلْوَك ُهَّمأ ميس ْدَْل :هلوق يف ىلاعت هللا مهمذ نمب اهيف اوقحتلاو ىلاعت هللا لهأ نم ريثك
 هنأ خيشلا نع مهضعب لقن دق (تلق نإف) . ىهتنا 18١ :نارمع لآل «كيِبَعأ ْنْعَم ٌريِمَك هنأ نإ اول
 ؛دشني ناك

 ينكن الوانتلق دق قحلاو هاذه ينغتسم لكلاامرقتفم لكلا

 بذكي هصن اذه نإف هريغو «صوصفلا# باتك ىف هيلع سسوئمدم كلذ لثم نأ «باوجلاف)

 هلأ نإ : ىلاعت هلوق ىف ةثامثلثو نيتسلاو يداحلا بابلا ىف ًاضيأ لاقو .كلذ فالخ- هنع لقانلا
 بترو بابسألا هللا رهظأ امل نكل ملاعلا دوجو نع ينغ يأ [ :توبكتعلا) َنِمَلَصْلا ِنَع نيم
 نع ال ملاعلا دوجو نع ينغ ىلاعت هللا نإ لاقف مهضعب رظن لز .ضعب روهظ ىلع اهضعب روهظ
 نع هتلفغ عم روهظلا بيترت ثيح نم راقتفالا ةحئار ةرابعلا هذه نم نيدلقملا ضعب مهفف هتوبث

 فلتلا نم ةاوهم يف رورغلا مدق اذهب تلزف نيملاعلا نع ينغ لصألا يف راتخم لعف كلذ نوك

 نعو هنع اينغ ناك نم نإف هدوجو ىلإ راقتفالا يهلإلا ملعلا يف اتباث ملاعلا نوك نم مزلي ال هنإف

 ملسي نأ رمأ امك هسفن ىلع ملسف هللا ىوس ام لك نم ًايلاخ هبلق تيب ىأر نيح هملاوعو هئازجأ :
 ناسل ىلع لاق هللا نإ :لاق امك هبلق ىف هدهشي يذلا قحلا نع ةباين دحأ هيف ام أتيب لخد اذإ
 مالسلا ظفل ركذ نود واولاب نيحلاصلا هللا دابع ىلعو لاق امنإو :لاق هدمح نمل هللا عمس هدبع
 نيحلاصلا ال نيملسملا نم مالسإلا قلطم رومأ يف نيلمعتسملا نيحلاصلاب دارملا نأ ىلع اهيبنت
 مالسلا ىلع ىاولاب هسفن ىلع هب ملس يذلا مالسلا يلصملا فطعي مل امنإو :لاق فرعلا يف

 هللا هذس دق باب وهو ةوبنلا ةهج نم هسفن ىلع ملسل هيلع هفطع ول هنأل هيبن ىلع هب ملس يذلا
 اننيب ةبسانم ال هنأ اذهب نيعتو ةمايقلا موي ىلإ هِي دمحمب قولخم لك نع ةلاسرلا باب دس امك



 ل هلك ملاعلا ثدحأ ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :سماخلا ثحبسلا

 مكحلا فصو عم نكيلف مادقألا تالزم لقاعلا دنع ضراعت اذإو هيلإ راقتفاب فصوي ال هداجيإ

 ملعلا نأ يخأ اي ملعت نأ كلذ ماضيإو :لاق . حلا بانج رصان ذئنيح هنإف تالامكلاب ىلاعت

 ةداهشلا ملاع ىلإ هدجوأ ىلاعت قحلا ءاش نإ مث كلذب ىفتكا هيف هتوبث ثيح نم ملاعلاب قلعت امل

 هدوجو نع نغتسم وه لب هيلإ راقتفالاب بفصوي ال هدجوأ ولو ىلاعت وهف هدجوي مل ءاش نإو

 اهقيذي نأ راقتفالا ناسلب هللا نم تبلط تانكمملا نأ الولو انكمُم هنوكب اهقح ةيهولألا ىفو دقو

 بجاو ملع ىف اهتوبث ناسلب تلأس اهنإف ىلاعت اهرهظأ ام مدعلا معط تقاذ امك دوجولا معط

 ذإ هل ال اهل ىلاعت اهدجوأف ًاقوذ اهل ملعلا نوكيل اهنايعأ دجويو مدعلا نم اهجرخي نأ دوجولا
 كرت يف اهمدع لب هتوبث ىلع ةمالعو هيلع ًاليلد اهدوجو نوكي نأ نعو اهدوجو نع ُيِنّغلا وه
 لامكب ملعلا نم دوصقملا هب لصح دوجو وأ مدع نم حجر ءيش يأف اهدرجو نم رهظأ ةلالدلا
 ةلأسم هذهو ملاعلا دوجو نع هانغ نيع وه ملاعلا نع هانغ نإ انلق اذهلف :لاق العو لج قحلا

 مدع هلبق فيكو حيجرتلا لبقي ال لزألا نوكو لزألا يف مدعلاب نكمملا فاصتا اهيف نأل ةبيرغ

 لوبقلا هقحن يف ىوتسا هسفن يف نكمم وه ام ثيح نم هنأ كلذو ملعلا يف هتيلزأ عم نكمملا

 مدعب اتوعنم ناك نإو همدع لاح يف الزأ نكمملا ىلع بحسني حيجرتلا نإف حجرم وهف هضرق
 دصقلا عم الإ نوكي ال لعاف مسا وه يذلا حجرملا نم حيجرتلا نأ (كلذ حاضيإو) حجرملا

 . ىهتنا لاح

 ثيح نم ميدقلا هملع هنمضت امع ينغ ىلاعت قحلا نإ لاقي ال هنأ خيشلا مالك لصاحو

 ىلاعت هللا نإ لاق نمف حصي ال مولعم الب ملعو ىلاعت هملع مولعم وه ملاعلا ذإ هيف ملاعلا تويث

 ءاوس دح ىلع هملع نع ينغ ىلاعت قحلا نإ لاق هنأك هملع يف تامولعملا توبث نع ينغ

 ملاع ىلإ هملع نونكم نم ملاعلا زاربإ نع ينغ ىلاعت هنأ ىلإ رمألا عجرف .مهفاف لاحم كلذو
 نماثلا بايلا يف خيشلا لوق هانمهف ام ديؤيو .لمأتيلف هملع يف هتوبث نع ينغ ال ةداهشلا
 عيمج ءارو نم ىلاعت قحلا نأ ملعا :ءيرابلا ىلاعت همسا ىلع مالكلا يف ةئامسمخو نيسمخلاو

 ريغ نم انروط يف انيلع مالسلاب انأدتباف انل ىغبت ال يتلا ةبترملا يف هنإف لك هللا لوسر نيبو
 . ىهتنا .فطع

 ملعا :هصن ام ًاضيأ قاوشألا نامج.رتل هحرش يف ركذ دقو ؟يدعب يبن ال” :هلوقب ًاعساو ةنمآ نبا
 يف بكاوكلا رظنن امك هيلإ رظنلا هب انتفرعم ةياغو انل هلوخد نم عونمم يدمحملا ماقملا نأ

 ديزي يبأ خيشلا حتف دقو :لاق .نييلع يف وه نم ىلإ ىلفسلا ةنجلا لهأ رظني امكو ءامسلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 1١5

 هل تبثيل نهذلا يف انل ملاعلا دوجو ليخت نم دب ال نكل نيملاعلا نع ينغ هنأل تادقتعملا

 هل بجوملا وه لاملا ذإ لاملا نع لاملاب يتغ هنإ لاملا بحاص يف لاقي امك هنع ينغلا ىلاعت
 .هنع ينغلا ةفص روصتل لاملا دوجو نم دب الف هنع ينغلا ةفص

 ثيح نم ىلاعت هيلع ءانثلا ببس ملاعلا نإف فشكلا ةقيطل ةقيقد ةلأسم هذهو : خيشلا لاق

 اندوجو روصت عم الإ هيلع ءانغلا عقو امف انب الإ انتافص نع هزني ال ىلاعت هنأ امك ملاعلا دوجو
 نم دب الف انع هانغب وه امنإ اينغ ىلاعت هنوك نإف ةيفشكلا ال ةيلمعلا ةرئادلا يف انب انع ىنغ وهف

 ىمس ام ىلإ رظنيلف رمألا اذه روصت هيلع برقي نأ دارأ نم_ :لاق ءدعب هل ىنخلا اذه توبث
 ًاقوزرم بلطي قزارلاو اقولخم بلطي قلاخلا نإف ملاعلا بلطي مس لك نم هسفن هب ىلاعت قحلا

 نمو لاق انب الإ انع ىنغلا طق لقعتي ملف اذكهو ايوبرم بلطي برلاو اموحرم بلطي نمحرلاو
 لاقي امك لاز رهظ ىنعمو ةيبوبرلا مكح لطبل رهظ ول ارس ةيبوبرلل نإ هللا دبع نب لهس لاق انه
 . ىهتنا اهنع جرخ اذإ دلبلا نم ناطلسلا رهظ

 نيملاعلا نع ًاينغ ىلاعت قحلا نوكب دارملا :ةئامو نيعبرألا بابلا يف ًاضيأ خيشلا لاقو
 ليلدلل ناكل هيلع ةلالدلل ملاعلا ىلاعت قلخ- ول ذإ هيلع ملاعلا ةلالد ثيح نم ملاعلا نع ينغ يأ

 ةبترم نع حربي ال ليلدلا ناكف هنع ىنغلا ىلاعت قحلل حص املو لولدملا ىلع ةنطلسو رخف
 نع ىنغلا لطبي ناكف هب الإ هيلإ لصوي نأ لولدملل نكمتي مل ًارمأ لادلا دافأ هنوكل وهزلا
 بصن ام ىلاعت هللا نإف هيلع ةلالدلل ملاعلا قلخ- ىلاعت هللا نإ لاق نم لوق كلذب طقسف نيملاعلا
 وه الإ هلإ ال دحاو هلإ ىلاعت هنأ دبعلا ملعيل ةبترملا ىلع لدتل اهبصن امنإو هيلع لذتل ةلدألا

 . ىهتنا

 هلأ َنإَ© :ىلاعت هلوق يف «تاحوتفلا» نم نيتسلا بابلا يف خيشلا لوق ًاضيأ كلذ ديؤيو
 ىلاعت هنأك تالالد اهلك ملاوعلا ذإ هيلع تالالدلا نع ينغ يأ [ة0 :نارمع لآ] # َنيِعَلَمْلَا نَع نع

 هنأل ّيلإ اهتجاحو اهرقفو هسفن زجع هل رهظيلو هسفن ىلع لديل الإ هلك ملاعلا تقلخ ام لوقي

 انأو هب ًاديقم تنكف هب ينطبرل يلع ليلد دوجولا يف ناك ول هنأل ؛ٌيلع ليلد دوجولا يف مئام
 هذه يف نيرظانلا رثكأو لاق تاثدحملا ةلدأ ىلع لدي الو ةلدألا دوجو ينديقي ال يذلا ينغلا

 ىلع ىرتفا نم هللاو «بذكف قرتحاف ًالوخد ال ًايلجت ةربإ مرخ ردق يبنلا ماقم نم يماطسبلا

 ضرع ضراع سولجلا اذه نأل ًابجاو هسولجو لوألا دهشتلا نكي مل امنإو :(لاق)

 هنع اهس نم دجسي اذهلو ضرفلا ةلزنم لزتي ال ضرعلاو ةثلاثلا ةعكرلا ىلإ هدعب مايقلا لجأل
 ملسي نأ هدبع اعد هناحبس هنإف تايخزربلاو تايلجتلا نم وهف :لاق .ريخألا سولجلا فالخب

 :لاق . سلج ةيحتلا ىلإ هوعدي ماقملا كلذ نأ ىأر نملف تايحتلا نم هيف عرش امب هيلع



 1١ه ملاعلا هعادتباب هل ثدحي مل ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :سداسلا ثحبملا

 نأ اوملع امو نولدتسيف مهسوفن يف نورظني مهنوكل هللا ىلع ليلد نوكلا نأ نومهوتي ةلأسملا

 رون وهو ةقيقح رظانلا وه دوجولاف دوجولاب نيفصتم مهنوك مكح ىلإ عجار نورظني مهنوك
 حص انه نمو رظني ناك اذاميف دوجولاب فصتت مل ول مهدحأ تاذ نإف «مهرونال ىلاعت قحلا

 .ه ا ةعامجلا بهذم وهو هللاب هللا تفرع لاق نم لوق

 ىلاعت قحلا اهبصن يتلا ةلدألا عيمج :«قاوشألا نامجرتل هحرش» يف ًاضيأ خيشلا لاقو
 فرعيل ةريحلاو زجعلاو لهجلا ماقم يف هلك ملاعلا فقوأف ءيش هلثمك سيل هلوقب اهاحم دق ةلدأ
 مهريداقم نوزواجي الو توبدأتيف مهنم بلطي مل امو ملعلا نم مهنم بلط ام هنأ نوفراعلا

 ىلع ةمالع وهف نمم هودب ةمالع ملاعلا نإ (هم) «تاحوتقلا» نم رارسألا باب يف لاقو .ىهتنا
 يضر هنأ كل ناب دقو .هللا همحر خيشلا مالك ىهتنا هلهج عسي ال امو هلعقو هللا الإ مَن امف نم

 وع ىلاعت هنأو ملاعلا ىلإ ًارقتفم هنوكب فصوي ىلاعت قحلا نأب لوقلا نم ءيرب هنع ىلاعت هللا
 رهظأ ام ىلاعت هنأو ىلاعت هللا ىلإ راقتفالا نع نيع ةفرط كفني ال ملاعلا نأو قالطإلا ىلع ينغلا
 ىنعم وهو ريغ ال ةداهشلا ملاع ىلإ هدوجو لاح همعت هيلع غبسيل الإ هملع نونكم نم ملاعلا

 هسفن فلكي ال قحلا ذإ فيلكتلاب لوقتل ائيلإ هنم ةجاح ال انل اندجوأ ىلاعت هللا نإ مهضعب لوق

 هلاق امك («باوجلاف) نوكلا نع هللاب ىنغلا دحأل حصي له ليق نإ (ةمتاخ) .ملعأ هللاو ىهتنا
 ةقيقح امنإ ةقيقح هللاب ىنغلا دحأل حصي ال هنأ ةئامو نيرشعلاو سماخلا بابلا يف خيشلا

 كلذ حاضيإو كلذ لثمل الحم نوكت نأ ىلاعت قحلا تاذ تلجو بابسألا ىلإ عجرت ءانغتسالا
 الو نوكلاب الإ دحأ ىنغتسا امف نيقولخملا ةقاف اهب ليزيل الإ بابسألا عضو ام ىلاعت هللا نأ

 مهضعي لوقف هريغب ام قولخم نع ءاتغتسالا حصي امنإو مومعلا مكحب نوكلا نع ىنغلا حصي
 لكألاب رمأ عاج اذإف هللاب ال هللا نم امب نغتسم دبعلا نأ قيقحتل امنإو لهج هللاب نغتسم نالف

 . ملعأ ىلاعت هللاو مهقاف لكألاب ال لكألا دنع هعوج لازف

 هل ثدحب مل ىلاعت هنأ ناقتعا بوجو ىف :سداسلا ثحيملا

 داحتا الو لولح ال هنآو ثداح هتاذ ىف ملاعلا هعادتباب

 نع هللا ىلاعتو شوحولاو تارشحلاو عابسلا فاوجأ يف هنأ ىلإ يدؤي كلذب لوقلا ذإ

 يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق :ىلاعن هلوقل ةيعفشلا يضنقت ةالصلا نأ كلذ يف ةمكحلاو

 هدهشت يف يي يبنلا نع ةياور ىلع فقن مل اننأ ملعاو :هنع هللا يضر لاق كلذ يف لاطأو

 مالسلا :لوقي ناك وأ يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :انلثم لوقي ناك له ةالصلا يف هلوقي ناك يذلا

 .نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا :هلوقب يفتكيو «كلذ نم ًائيش لوقي ال ناك وأ يلع

 هيلع ملسملا نوكي نأ امهدحأ ناهجو هلف كلذ نم لوقت نأ انرمأ ام لثم لوقي ناك نإف :لاق
 يف ماقي ناك هنأ :يناثلا هجولاو .هدمح نمل هللا عمس يف ءاج امك هنع مجرتم وهو قحلا وه

 هنوك نم ًاضيأ هبق ميقأ يذلا ماقملا ثيح نم هسفن بطاخي مث :ًالثم ةكئالملا ماقم يف هتالص



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 11.5

 رم امك نيدلا ييحم خيشلا ىلع نودحلملا اهعاشأ امم ةلأسملا هذه نأ ملعاو .ًاريبك ًاولع كلذ
 ةءارب ًائيقي ملعتل «ثاحوتفلا» باويأ يف همالك سئارع كيلع يلجأ انأ اهو باتكلا ةبطخ يف

 ىرغصلا هتذيقع يف خيشلا لاق قيفوتلا هللابو لوقأف يضحم لهج وه ذإ كلذ لثم نم خيشلا
 ىلاعت هللا نأ ملعأ :ىطسولا هتديقع يف لاقو ءاهلحي وأ ثداوحلا هلحت نأ ىلاعت قحلا ىلاعت

 .ءيشب دحتي وأ ءيش يف وه لحب وأ ءيش هيف لحي نأ ىلاعتي دحاولا ماقمو عامجإب دحاو

 زوجي الو ءيش هللا نم دحأ يف سيل هنأ ملعا «تاحوتفلا» نم ثلاثلا بابلا يف لاقو

 .هوجولا نم هجوب هيلع كلذ

 برقلا تاجرد ىسقأ غلب ولو هللا انأ :لوقي نأ فراعل زوجي ال :رارسألا باب يف لاقو

 يف لاقو لبقملاو ريسملا يف ليلذلا دبعلا انأ لوقي امنإ هاشاح لوقلا اذه نم فراعلا اشاحو

 ثدحملا يف الاح نوكي الو ثداوحلل الحم طق نوكي ال ميدقلا ةئامو نيتسلاو عساتلا بابلا

 نيعب نيع دوجو طبر ال مكحو ةفاضإ طبر ىضعبب هضعب طوبرم ميدقلاو ثداحلا دوجولا امنإو

 يف برلاو دبعلا نيب عمتجي نأ رمألا ةياغو ادبأ ةدحاو ةبترم يف هدبع عم عمتجيي ال برلا نإف

 امهنم دحاو لك ىلإ ىنعملا ةيسنب برلاو دبعلا نيب عماجلا نوكي امنإ عماجب كلذ سيلو دوجولا
 دحاو لك ىلإ ىنعملا ةبسن نأ مولعمو ظافلألا قالطإ ينعن ائسلو رخآلا ىلإ هتبسن دحس ىلع

 .ىهتنا ةدوجوم ريغ رخآلا ىلإ هتبسن دح ىلع امهنم

 ةيبوبرلاب ةطبترم ةيدوبعلا نأ ملعا :«دهاشملا حرش» يف مجعلا ةديس ةلماكلا ةيلولا تلاقو

 رظنلا ىف ادحاو اراص دق نيذللا نيفرحلا نيذه نم دحاو لك ذإ ال فرح طابتراك ةلباقم طابترا

 1 . ىهتنا فرحلا اذه ةقيقح عضو دنع رخآلا ىلع فقوتم

 هب رصيي يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف ثيدح ىنعم امف (ليق نإف)

 ىلاعت ىحلا داحتا دوجو هنم اومهف ةريثك ةعامج نإف اهب شطبي ىتلا هديو اهب ىشمي ىتلا هلجرو

 ىلع بترم يدوهشلا نوكلا كلذ نأ خلا هعمس تنك ىنعم نأ (باوجلاف) هيف هثودحو دبعلاب
 هيلإ راشملا ثودحلا ءاج يدوهشلا بيترتلا ثيح نمف ةبحملا لوصح وه يذلا طرشلا كلذ

 .هللا همحر افو نب يلع يديس ذاتسألا هلاق ءيدوجولا ريرقتلا ثيح نم ال هعمس تنك هلوقب

 امنإو :لاق رخآ ًاصخش هسفن نم درج هنأكف يبنجألا لعف يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :لرقيف يبن
 ناك ةربنلا اهنمضتل معأ انه ةلاسرلا نأل هللا يبن. : لقي ملو هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو : : لاق

 هللا دابع نم ةلاسرلا ماقم هل سيل نم ىلع هصاصتخا رهظيل ةوبنلا دعب ةلاسرلا ركذ ىلإ جاتحي
 ىعار هنأ ههجوف ريكنتلاب يبنلا اهيأ كيلع مالس : سابع نبا دهشت يف هلوق امأو :لاق نييبنلا

 ماقم نم هلاح بسح ىلع هنم لصم لك دخأيل ركنم مالسب ءاجف لصم لك لاح صوصخ
 صتخا كلذلو هللا دابع نم نيحلاصلا ىلعو هسفن ىلع مالسلا ماقم نمو دك يبنلا ىلع مالسلا

 هذه يف طقسأو كارتشالا ةوق نم اهيف امل واولاب ىفتكاو ةلاسرلا يف ةداهشلا ظفل راركت كرتب



 ١1١1 ملاعلا هعادتباب هل ثدحي مل ىلاعت هنأ داقتعا بورجو يف :سداسلا ثحبملا

 هعمس تنكب دارملا ناذآلا ىلع مالكلا يف نيتسلاو نماثلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاقو

 هعمس ىلاعت قحلا نكي مل هنأ ال لفاونلاب ىلاعت هيلإ برقت نمل رمألا فاشكنا هرخآ ىلإ هرصبو
 زعأ نم هذهو لاق ةئراطلا ضراوعلا نعو كلذ نع لجو رع هللا ىلاعت نآلا ناك مث برقتلا لبق
 عمسلا نم ةيسحلا روصلا ثيدحلا اذه يف ىلاعت ركذ ملف (تلق نإف) . ىهتنا ةيهلإلا لئاسملا

 أمو لقعلاو مهولاو روصتلاو ركفلاو ظفحلاو لايخلاك ةيناحورلا ىوقلا لود امهوحنو رصبيلاو

 هنأ ةثامثلثو نيعبرألاو سداسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) ةيسحلا صيصخت هجو

 ةيناحورلا ىوقلا فالشب هريغ ىلإ ال هللا ىلإ ةرقتفم اهنوكل الإ ةرهاظلا ساوحلا ركذ ام ىلاعت

 رقتفم وه نم فالخب هريغ ىلإ رقتفي نم ةلزنم لزني ال ىلاعت قحلاو ساوحلا ىلإ ةرقتفم اهنإف
 ءيهت يتلا يه اهنوكل متأ ةرهاظلا ساوحلا نأ كل ناب دقف ًادحأ هب كرشي مل هدحو ىلاعت هيلإ
 .ملعأ هللاو ةيملعلا اهتايح نوكي هب امو هيف فرصتي ام ةيناحورلا ىوقلل

 انؤادنو انل ىلاعت قحلا ءادن الول :ةثامثلثو نيتسلاو سماخلا بابلا يف ًاضيأ خيشلا لاقو

 انسفتأ نحن انلصف كلذك مكحلا يف انع هسفن ىلاعت لصف امكف هنع انزيمت الو انع زيمت ام هل

 لوزي ال ضرم لولحلاب لوقلا نإف لولعم وهف لولحلاب لاق نم :رارسألا باب يف لاقو
 كتيثأف هب عمسي يذلا هعمس تنك هلوق ىرت الأ هنيعو كنيع تبثأ دقف هنيبو كنيب لصف نمو

 نم لولحلاب لئاقلا نأ امك داحلإلا لهأ الإ داحتالاب لاق امو كيلع كلديل كيلإ ريمضلا ةداعإب

 لصو نمو لعف ام معنف قحلا نع هسفن لصف نمف الحمو الاح تبثأ هنإف لوضفلاو لهجلا لهأ

 هتاذ الإ مثامو هسفن لصي ال دحاولا ءيشلاو لصتا ىتح الوصفم ناك هنأب هسفن ىلع دهش هنأكف

 . ىهتنا هتاعونصمو

 ميدقلا ثداحلاب لح ول ثداوحلا نع ولخي ال ثداحلا :ًاضيأ رارسألا باب يف لاقو

 نبع يف وهف لصولا ىعدا نمو ًالحم نوكي الو لحي ال ميدقلاف ميسجتلا لهأ لوق حصل
 . ىهتنا لصفلا

 نم انأ .قشاعلا لاق امك لوقت نأ كايإف وه وهو تنأ تنأ :ًاضيأ بابلا اذه يف لاقو
 لهجلاو لهج هنإف عاطتسا ام هللاو ال ةدحاو نيعلا دري نأ اذه ردق لهف .انأ ىوهأ نمو ىوهأ

 دهشتلا قلعتملا لحملا اذه ىخأ اي لمأتف . ىهتنا اهل ةلاسرلا نمضتل ةيدوبعلا ظفل ركذ ةياورلا

 حيسملا ةنتف نم ةذاعتسالاب انرمأ امنإ :لاقو .كاده ىلوتي هللاو باتك يف هدجتت داكت ال كنإف
 ءايحإ نم ةداعلل ةقراخلا رومألا نم هليشي امو ةيهولألا هاوعد يف قلخلل هرهظي امل لاجدلا

 هذهو :لاق هاوعد قدص ىلع هل تايآ كلذ لعجو تاياورلا هب تتبثامم كلذ ريغو «ىتوملا

 ةنتفلا هذهب لطبيف تاوبنلاب ملعلا يف مالكلا لهأ هررق اميف حدقت اهنأل لاكشإلا ةياغ يف ةلأسم

 انلعجي هللاف دابعلل ةداعسلا بجوأ يذلا ليلدلا يف حدقت ةنتق نم مظعأ ةنتف يأو هررق ليلد لك
 ام



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا لب

 انأ لوقت نأ كايإ ًاضيأ هيف لاقو .هللا ءاقل دنع فشكتي ءاطغ نم دحأ لكل دب الو ًاقح لقعتي ال

 بتارم نم ةبترم يف هلهجت ملو هسفنب ىلاعت طاحأ امك هب تطحأل وه تنك ول كنإف طلاغتو وه
 مالك كلذ نإف انأ ىوهأ نمو ىوهأ نم انأ لاق اذإ قشاعلا نأ ملعا :ًاضيأ هيف لاقو .تاركدتلا
 احص اذإ لوقلا اذه نع مهدحأ عجري كلذلو قيقحتلاو ملعلا ناسلب ال ةيحملاو قشعلا ناسلب

 . ىهتنا هتركس نم

 يذلا داحتالاو لولحفلا يفن ىلع ليلد مظعأ نم :نيتئامو نيعستلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 تلقتتا ام سمشلا نأو ءيش سمشلا رون نم هيف سيل رمقلا نأ ًالقع ملعت نأ مهضعب همهوتي
 .هيف لح الو ءيش هقلاخ نم هيف سيل دبعلا كلذكف اهل ًالحم رمقلا ناك امنإو اهتاذب هيلإ

 ملاعلا نأ ىلع كلدي اذهو ليوط مالك دعب ةئامسمخو نيسمخلاو عساتلا بابلا يف لاقو

 الو ًاميدق ىلاعت ناك امل هيف لح وأ قحلا نيع ناك ول ذإ قحلا هيف لح الو قحلا نيع وه ام
 هتيناسنإ نع ناسنإلا ىقري نأ حص ول :ةئامثلثو رشع عبارلا بابلا يف لاقو .ىهتنا ًاعيدب

 راصو اهلإ هنوك نع هلإلا جرفخحو قئاقحلا بالقنا. مصل ىلاعت هقلاخب دحتيو هتيكلم نع كلملاو
 قئاقحلا بلق ىلإ ليبس الف أبجاو لاحملا راصو ملعب دحأ قثو امو اقح قلخلاو اقلخ قحلا
 . ًادبأ

 امك ًادبأ ىلاعت قحلا ةبتر يف قلخلا نوكي نأ حصي ال :نيعبرألاو نماثلا بابلا يف لاقو

 دبع دوهش نافرعلا لامك نم ؛راونألا حقاول» يف لاقو .ةلعلا ةبتر يف لولعملا نوكي نأ حصي ال

 تقولا كلذ يف وه امنإو فراعب وه سيلف ام تقو يف دبعلا.دوهش ىفن فراع لكو برو
 ْ .هدنع قيقحت ال ناركس لاحلا بحاصو لاح بحاص

 نفعي يف مالسلا هيلع نوراهب يح قر تعمتجا : ةثامثلتو نيتسلاو عباسلا بايلا يف لاقو

 مهدهشت ىتح ءادذعألا نمو ءادعألا يب تمشت الف تلق فيك هللا يبن اي هل تلقف عئاقولا

 مالسلاو ةالصلا هيلع نوراه ديسلا يبل لاقف هللا الإ هيف دهشي ال ماقم ىلإ لصي انم دحاولاو

 رمألا سفن يف ملاعلا لاز لهف هللا الإ مكدحأ دهشي مل اذإ نكلو مكدهشم يف تلق ام حيحص

 مكبولقل ىلجت ام ميظعل هدوهش نع متنأ متيجحو لزي مل قاب ملاعلا مأ مكدهشم يف وه امك

 ىلع ىلوألاب ملسيف لاح ىلإ لاح نم هلاقتنال نيتميلست ملسي يلصملا ناك امنإ :(لاقو)

 زع هللا ريغ نع هتالص يف بغي مل لصم لكو :لاق هيلع مدق نم ىلع ةيناثلابو هنع لقتنا نم
 نم ملسملا اذه ىحتسا الهف نوكلا عم حرب ام وهو ملسي نم ىلعف ناوكألا نم حرب امف لجو
 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف هللا دنع ًابئاغ ناك هنأ مهيلع همالسب سانلا ىري ثيح هللا
 دق نيديلا يف لصح ءيش لكب مالعإلا ةالبعلا يف يديألا عقر يف ةمكحلا :لاقو .ميظعلا



 114 ملاعلا هعادتياي هل ثدحمي مل ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :سداسلا ثحبلا

 مكملع صقن دق لاقف هدوهش نع نحن انبجح امنإو لزي مل رمألا سفن يف قاب ملاعلا هل تلقف
 ةالصلا هيلع يندافأف هللا تايآ هلك هنإف ملاعلا دوهش نم صقن ام ردقب دهشملا كلذ يف هللاب

 . ىهتنا يدنع نكي مل آملع مالسلاو

 ناك نم قلخلا ىلاعت كرت ولف رايغألا الإ رايغألا كرتي ال :رارسألا باب يف لاقو
 فيلاكتلا كرت نمو رابخألا اهب تءاج يتلا فيلاكتلا تكرتل رايغألا تكرت ول مهظحليو مهظفحي

 . ىهتنا قلخلابو هللاب لاغتشالا قحلا.ءامسأب قلختلا لامك نمف ًادحاج وأ ًايصاع ًادناعم ناك

 نإ لوةي نأ هدهاشم تاجرد تعفترا ولو دحأ ردقي ال :«ةيسدقلا راونألا حقاول» يف لاقو

 نأ ملعت ركل 'حاو كنأ ًاعطق ملعتف يخأ اي كتاذ ىلإ رظناو ًادبأ هب َدَحلا وأ قحلا نيع ملاعلا
 ال كتاذ نيع يف ليصافت ءامؤعألا هذه نأو كلذ ريغ ىلإ كلجر ريغ كديو كبجاح ريغ كنيع

 4قر رشا نم حيل ٍلُث# :ىلامت هلوق , في يذلا وهف هيلإ انأموأ ام مهف نمو لاق كريغ اهنإ لاقي
 . ىهتنا ًاريبك ًارلع كلذ نع هللا ىلاعت ثداح هتاذ يف ملاعلا هعادتباب ثدحي ملف [86 :ءارسإلا]

 هب بولقلاف ةلمجلادو :ليوط مالك دعب.ةئامثلثتلاو نيعبسلاو يناثلا بايلا يف ًاضيأ لاقو
 الف هيزنتلا ةدش نم ملاعلا نع ةيلكلاب ىلاعت هولصفي نأ نوفراعلا ديري ةرئاح هيف لوقعلاو ةمئاه

 ماودلا ىلع مهف مهل ققحتي الف برقلا ةدش نم ملاعلا نيع هولعجي نأ نوديريو نوردقي

 هتمظع ترهظ كلذبو وه ام وه نولوقي ةراتو وه ام نولوقي ةراتو وه نولوقي ةراتف نوريحتم

 :ينعملا اذه يف نيدلا يبحم خيشلا دشن: دقو .ىهتنا ىلاعت

 يعم مهو ًامئاد وموهنع لأسأو مهيلاإ نحأ ينأيبجع نمو

 يعلضأ نيب مهو يحور مهقاتشتو اهداوس يف مهو ينيع مهيكيتو
 نم رثكأ هيزنعلا ىلإ نحت بولقلا تناك امنإ لوقي هللا همحر افو نب يلع يديس ناكو

 ًاضيأ لوقي ناكو .ىهتنا اهتاقصل بسنلا يواستو اهتاذل قالطإلا تاذلا نأش نم نأل هيبشتلا
 نالف نيب لاقي امك ىلاعت قحلا دارم يف دبعلا دارم ءانف موقلا مالك يف ءاج ثيح داحتالاب دارملا
 :دشني مث هيحاص دارمب امهنم لك لمع اذإ داحتا نالفو

 داحتاب ىمسملا ىنعملاوه يرمأ رسمألا للك نأ كسملعو

 ًاجاتحمم ًاريقف فقف يدي نيب'تفقو اذإ دبعلل ًاملعم :لوقي ىلاعت ىحلا ناكو امهعفر دنع طقس
 ينإف كرهظ فلخ .كلذ لعجاو نيديلا رفص فقو هب مراف كادي هتكلم ءيش لكو ًائيش كلمت ال

 .هتليق هيفكب لبقتسي !ذهلو :لاق كتليق دق

 بادآ نم نأ ملعا :هصن ام ةئامثلثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف خيشلا ركذ :(تلق)
 يف ليلذلا لاح دبعلا لغش فلكتلاو «ةنكسملاو لذلا ةالصلا يف ىلاعت هللا يدي نيب فوقولا
 ام حاضيإو * لاق . نيديلا لابسإ نم نسحأ يدنع وهو كلذي ةنسلا تدرو دقو ةهديبس ةاجائم



 اَنأل اولاق لب هللا نيع مهتهلا اولعجي نأ ىلع اوءرجتي مل ناثوألا دابع ناك اذإ يرمعلو
 داحتالا نوعدي مهنأ ىلاعت هللا ءايلوأب نظي فيكف [* :رمزلا] «ّيَلْر هلأ َلِإ اًنوبْرَمِل لإ ْمُه خدمت

 اماذإ مهنع ىلاعت هللا يضر مهقح يف لاحسلاك اذه ةقيمضلا لوقعلا هلقعتت ام دح ىلع قحاب
 تامولعم عيمج نع ةجراخ اهنأو قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ ملعي وهو الإ يلو نم

 ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس انخيش تعمسو طيحم ءيش لكب هللا نأل قئالخلا
 :ىلاعت هلوق وحنب نيجتحم ةيردقلاو ةلزتعملا هلوقت امك ناكم لك يف ىلاعت هنإ لاقي نأ زوجي

 . ىهتنا ناكملا كلذ يف هتاذب لحي هنأ هماهيإل [* :ماعنالا] * ْضَْألا يفَو ٍتوَسَتلَأ يف ُدَّسأ ّرْهَر
 ١ . ىلاعت هللا ءاش نإ نماثلا ثحبملا يف كلذ طسب ينأيسو

 نوكب دارملا :لوقي هللا همحر يفصرملا طبس نيدباعلا نيز حلاصلا خيشلا يخأ تعمسو

 هللاو ةدارإلا قفو ىلع ثداوحلا عوقوو يهاونلاو رماوألا ذوفن ضرألاو تاومسلا يف قحلا

 نيدلا ييحم خيشلا ىلإ ميسجتلاو داحتالاو لولحلاب لوقلا بسن نم ىرتفاو هللاو بذكف .ملعأ

 . ملعأ ىلاعت هللاو يرتفملا اذه بذكت اهلك هصوصن هذهو

 كلذو هنع درلا ىف ف هانلق ام ديؤي ام ةثامثلثو رشع سماخلا بابلا يف خيشلا ركذ (ةمتاخ)

 ماقم يف تغلب ينأ كلذو يلثم ةيدوبعلا ماقمب ققحت ًادحأ اذه يرصع يف فرعأ ال :لاق هنأ
 ةيبوبرلل فرعي ال يذلا صلاخلا ضحملا دبعلا انأف يي هللا لوسرل ثرإلا مكحب ةياغلا ةيدوبعلا

 امنإ لمعب ُهْلَثَأ ملو هنم ةبه ماقملا اذه ىلاعت هللا ينحنم دقو :لاق ءاعمط ملاعلا نم دحأ ىلع
 ءانلأ ىتح هتيبو ينيب لوحي الو ماقملا اذه يلع كمي نأ هللا نم وجبرأو يهلإ صاصتخا وه

 اذه يف يخأ اي لمأتف .ملعأ ىلاعت هللاو [08 :سنوي] 4 َنوُعَمْحَت اَمَي ٌنيَح ره أوحيَفِيلم َكَِدَي»»

 . كاده ىلوتي هللاو باتك يف هدجت ال كنإف هريالتو ثحيملا

 ال امك ناكم هيوحب ال ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو يف :عياسلا ثحيملا

 هقلخ مكح يف هلوخد .مدعل نامز هدحب

 ناك هنإف بتارملا رئاس يف هقلخل نيابم هنأ انمدق دقو مهدحي نامزلاو مهيوحي ناكملا نإف

 قلخو نامزلا أشنأ يذلا وهو ناصقنلا الو ةدايزلا لبقت ال ىلاعت هتاذو نامز الو ناكم الو

 :هلوق ىلإ اهلوأ نم هلل صلخي اهنم ءزجف نيفصن هدبع نيبو هنيب ةالصلا مسق ىلاعت هللا نإ هانلق

 ةيهلإلا ةوقلل ةراشإ دبعلا نم ىنميلا ديلا ةلزنمب اذهف [4 :ةحئافلا] 9 فيلا موي كيدم»
 :هلوق نم دبعلل صلخي رخآلا ءزجلاو [غ0 :ةقاحلا] 4( يبل ُهنِم (َذََقَلا : ىلاعت :لاق
 :لاق .رغصألا فعضألا بئناجلا وه يذلا ىرسيلا ديلا ةلزنمب اذهف ةروسلا رخآ ىلإ | «اًنيهأ»

 دبعلا عمج 4ُةيِوَتَش َكاَّيِلَو ُدْبعن َكاَيإ» :هلوق وهو هدبع نيبو هللا نيب اهئم ءزج ناك املو

 مل هيدي لبسأ ولو هيدي نيب هعمجبب دبعلا ةقص تلمكف ةاجانملا عماجسم ةالصلا يف هيدي نيب
 لعج ناك اذإ هنأ ىفخي ال مث «ىهتنا نينيع يذل اهالجأ ام ةمكحلا هذه ىلإ رظناف هتفص لمكت



 ليلا نامز هدحي ال امك ناكم هيوحي ال ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو يف :عباسلا ثحبملا

 ام َنْيَأ كَمَم َوْهَو## :ىلاعت هلوقب دارملا امف (تلق نإف) ىلاعت هل ةينيأ الف ناكملاو نكمتملا
 دمحم يديس هلاق امك (باوجلاف) لوقعلا ءافعص دنع ةينيألا مهوي هنإف [؛4 :ديدحلا] قيل
 نوبطاخملا مه مهنأل قلخلا ىلإ ةعجار ةيآلا هذه يف ةينبألا نأل ماهيإ ال هنأ يلذاشلا يبرغملا

 يف هقلخل هتلثامم مدعل نيأ الب نيأ بحاص لك عم ىلاعت وهف ىلاعت هل ال مهل مزاللا نيآلا يف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب ثحبملا يف كلذ طسب يتأيسو .ىهتنا هوجولا نم هجو

 نم نأل نيأب انل ىلاعت قحلا سيل :«تاحوتفلا» نم نيعبسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا لاقو
 نمل نيأ ال ناك اذإف ناكملا لبقي ال ناكملا مهلوق ريطن كلذو :لاق .ناكملا لبقي ال هل ةينيأ ال

 . ىهتنا لقعي هل نيأ ال نمل نيألا نوكي فيكف نبأ هل

 هلعجو دوجسلاب هدابع ىلاعت هللا رمأ امنإ :اهنم نيعبرألاو نماثلا بابلا يف ًاضيأ لاقو

 وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ لي هلوقبو [19 :قلعلا] 4 بو ُدْجَسأَل :هلوق يف هبرق ماقم

 ههجوب لفسلا بلطي دجاسلاف هيلإ ةيتحتلا ةبسنك هيلإ ةيقوفلا ةبسن يف ىلاعت هنأب انل ًامالعإ دجاس
 بلطي مئاقلا داكي الف ءاعدلا لاح يف ءامسلا ىلإ هيدي عفريو ههجوب قوفلا بلطي مئاقلا نأ امك
 نم ابيرقو برقأ هبرق لاح دوجسلا ىلاعت هللا لعج امف لفسلا ةهج نم طق ائيش ىلاعت هللا نم
 نع ههزنتل قوفلا نع تحتلا الو تحتلا نع قوفلا ىلاعت ديقي ال هنأ ىلع هدابع هبنيل الإ قحلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب ثحبملا يف كلذ طسب يتأيسو .ىهتنا هقلخ تافص

 هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا يديسل ةبوسنملا «ةجهبلا» باتك يف تيأر (ةمتاخ)

 ِهَلِإ 8# ىلاعت لاق ءامسلا ىلإ دعصت امنإو ن ضرألا | لخدت ال مكتادابع نأ اوملعا هصن ام هنع ىلاعت

 ا :ولعلا ةهج ىف ىلاعتو هناحبس ائبرف ٠١[ :رطاف] © ٌمُعَف كَ ٌمِلِسَّصلا ُلَمَعْلاَو ثيل ركل دعصي

 كولا يف تايآ بس ءايشألاب طيحم هملعو ىوتحا كلملا ىلعو ىوتسا شرعلا ىلع
 كلذأ يردأ الف .ىهتنا هتنوعرو لهاجلا لهج لجأل اهركذ ينئكمي ال ىنعملا اذه يف ميظعلا

 نإف قيرطلا يف لخد امل هنع عجرو هتيادب يف كلذ يف عقو مأ هباتك يف خيشلا ىلع سد مالكلا
 راطقأ يف هتيالو تعاش دق خيشلاو .زيحتي ال ىلاعت هنأ ىلاعت هللاب فراع لك دنع مولعملا , نم
 هنأ هللا همح.ر يبرعلا نب ب نيدلا يبحم خيشلا ركذ دقو .ًاعطق ةهجلاب لوقلا هلثم نم دعبيف ضرألا

 قوفلا ةهج يف ىلاعت نوكي نأ 1٠١ :رطاف] 4 ُبَيَطلأ ُماكْلا ُدَمْصَي ِهْلِإأ# :ىلاعت هلوق نم مزلي ال

 ىلع نيديلا لعج نأ قيقحتلاف ىلوأ امهلاسرإف ءهبر ةاجانم نع دبعلا لغشي ردصلا ىلع نيديلا

 امهعضو ةاعارم ذإ لمكلا ريغل ىلوأ امهلاسرإ نأو هللا نع كلذ مهلغشي ال نيذلا لمكلل ردصلا

 هلادتعا لاح يف دهعلا لوق ىنعم نراق .ملعأ هللاو لمأتيلف هيجوتلا لامك نع لغشي ردصلا ىلع

 ةسايرو هاج نم ايندلا يف ظح هل ناك نم عفني ال يأ دجلا كنم دجلا اذ عفني الو عوكرلا نع

 هللا دنع ههاج الو هلام هعفني مل ةمايقلا موي ءاطغلا فشكنا اذإف هللا نود كلذ ىلإ هدانتسا لامو

 .ملعأ هللاو «ىلاعت



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا لح

 عمجأو هلالجب قيلت ةيفرظ ضرآلاو يفو تاومسلا يف هللا وهو ىلاعت هلوق ليلدب اهريغ نود
 نيلفاس لفسأ يف دوجسلا ناك نإو دوعص دوجسلا لاح يف ىلاعت ٌىحلا دوهش نأ نوققحملا

 نم ًاباذع مهيلع لزني نأ مهبر نوفاخي يأ [5 :لحنلا) 4 َرِهَقْف نّي مُر َنْفاَخَي# :ىلاعت هلوق امأو
 قباسلا يليجلا رداقلا دبع ديسلا لوق لمح حصيو تلق .قحلا داقتعالا وه اذه مهسوؤر قوف

 دنع اهنم هتجاح ءاضق دبعلا دصق يتلا ةهجلا ولعلا ةهجب هدارم نأ ىلع ولعلا ةهج يف ىلاعت هنإ

 .ملعأ ىلاعت هللاو ىهتنا خيشلا ماقم ىلع دعبي ال اذه تايلفسلا يف تناك نإو قحلا

 انك امثبآ اذعم هللا نأ داقتعا بجو يف :نماثلا ثحبملا
 لاح يف ءءامسلا يف هنوك لاح يف

 ,ضرألا يفو تاومسلا يف هنوك لاح يفو «شرغلا ىلع ًايوتسم هنوك
  هديرولا ليح نم اذيلإ برقأ هنوك لاح يف

 ملعلا بتارمو صاصتخالا بئارم نم اهصخت ةلاح سمخلا تايعملا هذه نم دحاو لكلو

 «تاحوتفلا» نم ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا كلذ ىلع مالكلا طسب امك
 انب ملعلاك تافصلاب مأ تاذلاب نطاوملا هذه عيمج يف انعم ىلاعت وه. لهف (تلق نإف) هعجارف
 يبأ نب نيدلا يقت ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا هلاق امك (باوجلاف) انمالكل عامسلاو انل ةيؤرلاو
 قلطي نأ زوجي ال هنأ امك ةيعم ةيلاعتملا تاذلا ىلع قلطي نأ زوجي ال هنإ هتلاسر ىف روصنم

 ىلع لوقث الف ةنس الو باتك يف كلذب حيرصت انل دري مل هنأل كلذو شرعلا ىلع ءاوتسا اهيلع
 يف «تاحوتفلا» نم ءامسألا تارضح باب يف نيدلا يبحم خيشلا لاقو .ىهتنا ملعن ال ام هللا
 نأ ىلع هيبنتلا يطعي ام ةيهلإلا ءامسألا تارضح يف سيل هنأ ملعا :بيقرلا همسا ىلع مالكلا
 لمأت نمل تافصلا نع كفنت ال تاذلا نأ ىلع هبن هنأل بيقرلا مسالا الإ هتاذب انعم ىلاعت قحلا
 هعبارت كحضلا عبتا هنإف كحضي بر نم ًاريخ مدعنال ٍةلَك يبنلل يبارعألا لوق كلذ ديؤيو
 . ىهتنا

 لوقي نم نكلو ًائيدحو ًاميدق اهيف فلسلا فالتخال تالضعملا نم ةلأسملا هذهو تلق

 نيبو لادتعالا يف ةنينأمطلا كرت هنع ىلاعت هللا يضر ةفيتح وبأ مامإلا زوج امنإ :«لاقو)
 نأ نأمطا نإ فاخف اهيلإ ةعراسملاب رومأملا تاريخلا ىلإ ةعراسملا كرت نم ًافوخ نيتدجسلا
 ال ةنينأمطلا نأ لوقلا اذه هجوو ةنيئأمطلا بابحتساب لئاق هلع ىلاعت هللا يضر هنأ عم كلذ هتوفي

 .ملعأ هللاو «تاريخلا ىلإ ةعراسملا يفانت

 ىلع هبوجو يف !وفلتخاو ءةهبجلا ىلع دوجسلا بوجو ىلع قافتالا عقو امثإ :(لاقو)

 نع زيمتف ةيمظعلا ىلإ هنم برقأ ةيلضعلا ىلإ وه لب صلاخ مظعب سيئ فنألا نأل فنألا
 ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ» :ثيدحلا يفو .مظعألا دوصقملا يه ةهبجلا تناكف ةهبجلا



 1 انك امنيأ انعم هللا نأ داقتعا بوجو ىف :نماثلا ثحبملا

 نإو هتافصو هتاذب انعم ىلاعت هنإ لوقي نمم بدألا ىف لمكأ تاذلل ال تامِصلل ةعجار ةيعملا نإ

 عماجلا يف سلجم دقع ةلأسملا هذه يف عقو دقو فوصوملا قرافت ال ةيهلإلا ةفصلا تناك
 ميهاربإ خيشلا نيبو يفنحلا يئالعلا نيدلا ردب خيشلا نيب ةئامعستو سمخ ةنس يف رهزألا

 لوقأف ًاملع اهب طيحتل اهنويع كل ركذأ انأو ةلاسر اهيف ميهاربإ خيشلا فنصو يلذاشلا يبهاوملا
 ناهرب خيشلاو ايركز خيشلاو يفنحلا يئالعلا نيدلا ردب خيشلا لاق تلقن هطخ- نمو قيفوتلا هللابو
 وه لب ميهاربإ خيشلا لاقف هتاذب ال هتافصو هئامسأب انعم ىلاعت هللا ةعامجو فيرش يبأ نب نيدلا

 [م5 :دمحم] © ٍمْمكَعَم ُهّنأَو# :ىلاعت هلوق لاقف كلذ ىلع ليلدلا ام :هل اولاقف هتافصو هتاذب انعم
 ةيعملا داقتعا بجيف تاذلا ىلع ملع هللا نأ مولعمو [4 :ديدحلا] ©« ْركَعَم ٌوُهَو# ىلاعت هلوقو
 ءيش ةبحاصم ةيعملا ةقيقح لاقف كلذ انل مضوأ هل اولاقف ًالقعو ًالقن اهتوبثل ًالقعو ًاقوذ ةيتاذلا

 ًابجاو وأ هلثم عم ناسنإلاك نيزئاج وأ هتافص عم ىلاعت هللا تاذك نيبجاو اناكأ ءاوس رخآل

 4 مَ ُهَنلَوط :ىلاعت هلوق نم ةموهفملا هتافصو هتاذب هقلخل ىلاعت هللا ةيعم عم وهو ًازئاجو
 امل كلذو [157 :ةرقبلا] © َنيِريِكَّصلأ مم َهَنَأ ن8 [14 :تربكتعلا] # َنيِنِحْسْل ممل هَل نِإَو8 وحن نمو

 اهقلعتل ةنيعتملا تافصلا اهل ةمزاللا تاذلا وه امنإ هللا ميركلا مسالا لولدم نأ نم هانمدق

 ةيمسجلاب نيفوصوملا هقلخيل ىلاعت هتلثامم مدعل نيزيحتم ةيعمك تسيلو تانكمملا عميجب
 نع ىلاعت هتيعم تلاعتف ةيناكملاو ةينامزلا ةينيآلا ةهجلا يف لولحلاك ةيرورضلا اهمزاولل ةرقتفملا

 .ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل هقلخ تافص نع هعافتراو ىلاعت هلامكل ريظنلاو هيبشلا

 ال هنأ عم تاذلا ةيعمب لوقلا ىلع تانئاكلا زيح يف لولحسلا موزلب لوقلا ءافتنا انررق اذهلو لاق

 اهمزاول رئاسو اهزيحتو اهدعب الو تاذلا نع تافصلا كاكفنا تاذلا نود تافصلا ةيعم نم مزلي
 ناكملا نع امهيلاعت عم امهمزالتل هسكعو هل تاذلا ةيعم ءيشل تافصلا ةيعم نم مزليف ذئنيحو
 حرش» يف يونزغلا ةمالعلا لاق دقو ًاقلطم انيابت هقلخ تافصل نيابم ىلاعت هنأل ناكمإلا مزاولو

 هتردقو هملعب ناكم لكب ىلاعت قحلا نإ ةيراخبلا روهمجو ةلزتعملا لوق نإ ؟ىفسنلا دئاقع

 الإ طقف ملعلاب ناكملا كلذ يف نوكي نأ ًاناكم ملع نم نأ مزلي ال هنأل لطاب هتاذ نود هريبدتو
 نم مزلي هنأ ىلع .ىهتنا قحلا ملع ال قلخلا ملع ةفص وه امك هتاذ نع كفنت هتافص تناك نإ

 كلذو تاذلا نود اهسفنأب تافصلا لالقتسا تاذلا نود طقف ملعلاب انعم ىلاعت هللا نأب لوقلا

 يبر ناحببسو ىلعألا يبر ناحبس :لوقي نأ دبعلا رمأ امنإ :لاقو «مهفاف ةهبجلاب أدبو «مظعأ

 يف دقتعي دبع لكو «دبع لك نم هب ملعلا لضافتي برلا نأل ةبسنلا ءاي ىلإ برلا ةفاضإب ميظعلا

 هدقتعا يذلا هبر الإ حبسي ال دبع لك ناك كلذلف لايخلا يف موقي امم هريغ هدقتعي ام فالخ هبر

 رمأ ولف هبر يف هداقتعا يف هريغ رفك امبر لب هريغ هدقتعي ام برلا يف دقتعي ال صخش مكو ًابر
 : لاق كلذلف ًابر هدقتعي ال نم صخشلا اذه حبسل دقتعم لك داقتعاب ًاقلطم برلا حبسي نأ دبعلا

 . ملعأ هللاو يريغ نود انأ هفرعأو هدقتعا يذلا يبر ناحبس



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١5

 نبا مالسإلا خيش ركذ معن لاقف كلذ يف يونزغلا ريغ دحأ كقفاو لهف :هل اولاقف لوقعم ريغ

 نأ [م5 :ةمتارلا] 27(4) درزي ال نكيلر مسي هَل وأ نول :ىلاعت هلوق يف هللا همحر نابللا
 ذإ ناكملا نع هيلاعتل هتاذب قيلي امك ًايقيقح ًابرق هدبع نم ىلاعت هتيبرقأ ىلع ًاليلد ةبآلا هذه ىف

 ال نكلو :لاقل ًالثم ريبدتلاب وأ ةردقلاب وأ ملعلاب هبرق هدبع نم ىلاعت هيرقب دارملا ناك ول
 رصبلاب كردملا يقيقحلا برقلا هب دارملا نأ ىلع لد نورصبت ال نكلو لاق املق هوحنو نوملعت

 امنإو ةيونعملا تافصلاب هكاردإل قلعت ال رصبلا نأ مولعملا نم نإف انرصب نع هللا فشك ول

 :ق] © رولا ٍلْبَح ني ِهّلِإ بأ ُنَعَمال :ىلاعت هلوق يف لوقلا كلذكو لاق ةيئرملا قئاقحلاب قلعتي
 فلتخلا نإو برقلا مسا يف كارتشالا ىلع لدي نم لعفأ نأل هانلق ام ىلع ًاضيأ لدي وه

 لبح برقو يونعم تافصلا برق نأل ديرولا لبح برقو تافصلا برق نيب كارتشا الو فيكلا
 نأ ىلع ليلد يقيقح وه يذلا ديرولا لبح نم ناسنإلا ىلإ ىلاعت هتيبرقأ ةبسن يفق يسح ديرولا

 نأ ىفتنا مكل هانررق اميو ميهاربإ خيشلا لاق تافصلا اهل مزاللا تاذلاب نأ يقيقح ىلاعت هبرق

 ذإ ًاضيأ تاذلاب انم هبرق وه حيرصلا قحلا نأو هتاذ نود هتافصب انم ىلاعت هبرق دارملا نوكي
 : ىلاعت هلوق يف مكلوق امف يئالعلا هل لاقف رم امك يلاعتملا تاذلا نع ةدرجم لقعت ال تافصلا

 ال ميهاربإ خيشلا لاقف ناكم يف ىلاعت هللا نأ مهوي هنإف 4 :ديدحلا] © َمُمك اَم نبأ ْكَمَم ٌوْمَو
 ىلاعت هللا ةيعم ةدافإل تقلطأ امنإ ةبآلا يف نيأ نأل ناكملا ىلاعت هقح يف كلذ نم مزلي
 . ىهتنا نيأ الب نيأ لك بحاص عم وهف.هانمدق امك ىلاعت هلال مهل مزاللا نيألا يف نيبطاخملل
 يطويسلا لالجلا خيش يلذاشلا يبرغملا دمحم يديس ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا مهيلع لخدف

 اولاقف ءًاعامس وأ ًاقوذ رمألا اذه ملع نوديرت لاقف ةلأسملا هل اوركذف انه مكعمج ام لاقف
 ًانيقي ًالزأ هملع ىف ةتباث اهلك ءايشألا تناكو ءاذتبا اهل سيل ةيلزأ ىلاعت هللا ةيعم لاقف ؛ًاعامس

 ريغب هدوجو بجاولا هملع دوجو ةلاتسال مدعلا هيلع ليحتسي ًاقلعت هب ةقلعتم اهنأل ةيادب الب
 نأ امكو نكي مل نأ دعب ىلاعت هملع ثودح نم هيلع مزلي امل اهب هقلعت نايرط ةلاحتساو مولعم

 ًانيع مدعلا نم اهثودح دعب اهعم ىلاعت وهف ءاهتنا اهل سيل ةيدبأ يه كلذك ةيلزأ ىلاعت هتيعم
 اهتفاضإو اهبيكرتو اهتطاسب ملاوع يف تناك امنيأ لاحلا نوكي اذكهو ًائيقي ملعلا يف ام قفو ىلع
 هتررق ام اودقتعا مهل لاقف هلاق امب نيرضاحلا شهدأف هل ةياهن ال ام ىلإ لزألا نم اهديرجتو

 مكلوقعل نيصلخمو هيزنتلا قح مكالومل نيهزنم اونوكت هيفاني ام اوعدو هودمتعاو ةيعملا يف مكل

 قزري دقف ركذ امك ملعلا لصح اذإ هنأل لهاجلا نم لضفأ هللا ريغل ملعلا بلاط :(لاقو)
 نع حيحصلا ملعلاك هنأل انزلا دلو ةمامإ تزاج انه نمو :لاق هبر دبعي فيك ملعيف قيفوتلا

 تزاج امكو :لاق ةدساف ةمدقم نع ةقداص ةجيتن وهف ىلاعت هللا دنع ىضرم ريغ دساف دصق

 هبلط لصأف ءةعمسلاو ءايرلا هملعن ىغتبا يذلا ملاخلا ىوتفب ءادتقالا زاج كلذك انزلا دلو ةمامإ
 يذلا لهاجلا ةمامإ حصت ال :لاقو .ةليضف صخشلا اذه دوجو يف هنيع لوصحو عورشم ريغ
 فلخ ضرتفملا ةالص ةلزنمب كلذ سيلو :لاق لاض هب يدتقملاو بجي ال امم بجي ام ملعي ال



 ١١ انك امنيأ انعم هللا نأ داقتعإ بوجو يف :نماثلا ثحبملا

 نع هجرخأ يل هدايق ملسيلف اقوذ ةلأسملا هذه فرعي نأ مكدحأ دارأ نإو هيبشتلا تاهبش نم

 هلوصو هل نمضأ انأو تاوهشلا لكأو مونلا هعنمأو ةولخلا هلخدأو هدالوأو هلامو هبايثو هفئاظو

 كلذ. يف هعم لخدي نأ دحأ أرجت امف :ميهاربإ خيشلا لاق ًافشكو ًاقوذ ةلأسملا هذه ملع ىلإ
 اي لمأتف .ىهتنا اوفرصناو هدي اولبقف ةعامجلاو نيدلا ناهرب خيشلاو ايركز خيشلا ماق مث دهعلا

 نيذلا يبحم خيشلا لوقن امأو .نآلا باتك يف هدجت ال كنإف هربدتو عضوملا اذه يف يخأ

 انه ناكب دارملا نأ :هعم ءيش الو هللا ناك :ثيدح يف لوقي ناكف ةلأسملا هذه يف هللا همحر

 ملف يضاملا لعفلا نم ناك اهب دارملا سيلو [4 :حتفلا] انيك اميلي هنأ َنَكول لثم ةيدوجولا ناك
 اهنأل هعم ءايشألا نأ لاقي الو ءايشألا عم ىلاعت وهف هعم ءيش ةيعم ىلاعت قحلا ىلع ِةِيَي قلطي

 لوقن نأ انل سيلو انملعي هنوكل انعم ىلاعت وهف ملعلل ةعبات ةيعملا نأ كلذ حاضيإو لاق درت مل
 ةيعم نم دب ال ةبترملا يه يتلا تافصلاو ءامسألا تارضح فالخب هتاذ ملعن ال انأل هعم انإ

 ميركلا هسفن ىمس ىلاعت هنإف هيف اهراثآ رهظتل ملاعلا بلطت اهنوكل اهعم ىلاعت قحلل قلخلا

 نوكي نأ لاحملا نمو نمل روفغو نمب ميحرو نم ىلع ميركف كلذ وحنو روفغلاو ميحرلاو
 ذإ «ةوقلاب وأ لعفلاب ءامسألا هذه اهيف مكحن ةرضح نم دب الو راثآلا هذهل الحم ىلاعت قحلا
 يألف («تلق نإف) رم يذلا ثحبملا ىف هريرقت رم دقو .ىهتنا ىلاعت هل بوجولاك انل ناكمإلا

 (باوجلاف) مهضعب هجردأ امك ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو قباسلا ثيدحلا يف لي لقي مل ءيش
 لخدل يرابلا ةيوهل ًافرظ هانلعج ولو نامزلا دوجو يف صن نآلا نأل ٍةب# كلذ جردي مل امنإ
 يذلا نوكلا نم يدوجو فرح هنإف ناك ةظفل فالخب كلذ نع هللا ىلاعتو نامزلا فرظ تحت
 هريغ دوجو نإف ىتاذلا هدوجو ىف هعم ءىش الو دوجوم هللا :لاق هلي هنأكف دوجولا نيع وه

 يف ةروكذملا ةدايزلا هذه جردأ نم نأ ملعف ًالقتسم ال هئاقبإبو هداجيإب وه امنإ ىلاعت هعم

 ىلع مهضعبل لماحلا امف (تلق نإف) عضوملا اذه يف اميس الو ناك ملعب هل ةفرعم الف ثيدحلا
 ىأر املف نوكمو نئاك وهف نوكي ناك نم اهنأ هليخت كلذ ىلع هل لماحلا (باوجلاف) اهجاردإ

 كلذك سيلو نامزلا مكح اهمكح نأ ليخت ةينامزلا لاعفألا قحلي يذلا فيرصتلا اذه نوكلا يف

 امو ِدِيَي هملعأ ام يخ-أ اي رظناف هوجولا عيمج نم ههبشي نأ مزلي ال ام رمأ يف ًائبش هبشأ نم نإف
 ييحم خيشلا هركذ هسفن ىلع ىلاعت هقلطي مل ام ىلاعت قحلا ىلع قلطي مل هنوك يف هبدأ رثكأ

 نأل ةالصلا يف ضرف وه اميف هفلاخ امف هتين يف مومأملا فلاخو لفنت اذإ مامإلا نإف لفنتملا
 عوكر نم ةالصلا ناكرأ نم هلعفي نأ هيلع ضرف وه ام الإ لعف ام لفنتملا وه يذلا مامإلا

 لفنتملا ىلع ضرف وه اميف الإ لفنتملا فلخغ ضرفلا ىون يذلا ىدتقا امف كلذ ريغو دوجسو
 موي لفاونلاب صضئارفلا ةلمكت ىلع مالكلا ةئامثلثو نيعبسلاو سداسلا بابلا يف يتأيسو :تلق
 .ملعأ هللاو ةنس وه امب ال ةلفانلا يف نكر وه امب الإ لمكت ال ضئارفلا نأ ةمايقلا

 ىلاعت هللا يدي نيب هفوقو اهب ناسنإلا ركذتيل ةالصعلا يف فوفصلا تعرش امنإ :(لاقو)



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 5

 هللا ناك ثيدح يف داز نم «تاحوتفلا» نم رارسألا باب يف لاقو .«راوتألا حقاول» يف نيدلا

 روي َّلُك» :لاق ىلاعت هللا نإف نآرقلا بذك دقف ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو ةظفل هعم ءيش الو
 كلت يف نوؤش الو مايأ الو ناك دقو 81و 54 :نئحرلا] قالَ دمت أ كك خينتسا»و 4وأَم يف ره

 فيك ١+[ :لحنلا) 02(4) نْركَبَم نك كل لون نأ ُهَندَيَأ 1ذإ ءىَتل لَم اَمّنِإط :ىلاعت لاقو مايألا
 لاقو .ىهتنا بيجع نم بجعأ اذه نآرقلاب نمؤم هنأ عم ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو هلوق حصي

 هدبع راج هللا نإف سبل يف ملع كلذ نأل سنجلا ةرواجملا يف طرتشي ال ًاضيأ بابلا اذه يف

 امف (ليق نإف) ةيهاملا بلط ىلإ جتحي مل ةيعملاب هناميإ حص نمو ةيلثملا تفتنا نإو ةيعملاب

 لاق نيح ةينيألاب اهقتع اودارأو اهمالسإ يف اوكش يتلا ةيراجلا ٍدِلَي هللا لوسر لاؤس يف ةمكحلا

 ةينيألا ةلاحتسا ًاعطق ملعي كلك هنأ عم ةبعكلا برو ةنمؤم لاقف ء ءامسلا ىلإ تراشأف ؟هللا نيأ اهل

 لَو هنأ ةثامثلثو نينامثلاو سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) العو لج يرابلا ىلع

 يف ؤطاوتلا هيلع عقو ام بسح ىلع تلزن دق ةعيرشلاو اهلقعل الزنت الأ ةينيألاب ةيراجملا لأس ام

 نإ مث 14 :ميهاربإ] *# خل تبن ديو ناَسِلِب اَّلِإ ٍلوُسَر نم اَنْلَسَيَأ آمَو# ىلاعت لاق ملاعلا ةنسلأ

 هل عبات ديلي عراشلاو نوكي ال دقو اهسفن يف هيلع قئاقحلا يه ام ةروص ىلع نوكي دق ؤطاوتلا

 قحلا رصح ةلاحتسا ىلع يلقعلا ليلدلا لد دقو هماكحأ هنع اومهفيل مهلوقعل ًالزنت كلذ يف
 هتمأ هيلع يذلا ؤطاوتلا لجأ نم ىرت امك عراشلا ناسل ىلع تءاج دقف كلذ عمو ةينيأ يف ىلاعت

 ل ىلع هناف ياقعلا لملدلا هلهجل كلذ لاق يي هل لوسر ريغ نأ ولو هللا نيأ ةيراجلل لاقف

 نأ عيطتسي ال نيأ يف الإ ىلاعت قحلا دهشي ال هكاردإ روصقل ناسنإلا امنإو هسفن يف هل ةينيأ

 «ةملعو ةتمكح تناب .ةيراجلل لَ اهلاق املف فشكلا رونب هلا هذمأ نإ الإ كلذ قوف ىترب

 ولو اهسفن يف هتروصت ام بسحب الإ اهدجوم لقعت نأ ةيراجلا كلت ةوق يف نكي مل هنأ انملعو

 مل ةبولطملا ةدئافلا تعفترال اهسفن يف هتروصتو هيلع تأطاوت ام ريغب اهبطاخس ناك ُدِِلَو هنأ
 كلذلو ةرايعلا هذهبو لاؤسلا اذه لثمب ةيراجلا لأس نأ ِةْيِلَي هتمكح نم ناكف لوبقلا اهل لصحي

 لاق امك ءامسلا يف هللا دوجوب ةقدصم يأ ةنمؤم اهنأ ءامسلا ىلإ تراشأ امل ةيراجلا يف ِهِْكَي لاق

 اهنأ اهيف ٍهللَك لقي مل ءيش يألف (تلق نإف) 6 :ماعنألا] «ضْراْلا قو ِتّوَمَسلا ىف ُهَّنأ ٌوُهَول8 ىلاعت

 ولو ىلاعت هللاب ءاملعلا ماقم نع اهلقع روصقل كلذ لاق امنإ (باوجلاف) ةنمؤم هلوق لدب ةملاع

 يف ةمئألا ةلزنمب نينمؤملاو ةكئالملاو ءايبنألا نم ءاعفشلاو لوهملا نطوملا كلذ يف ةمايقلا موي
 كلذ نامدإب ةمايقلا موي هعزفو هلوه فخ ركذتلا اذه نم رثكأ نمف فوفصلا نومدقتي ةالصلا

 لوسر فقي مل امنإ هصن ام ةئامثلثو نيعبرألاو عباسلا بابلا يف خيشلا ركذ دق :(تلق) .ركذتلا

 ىأر ةالصلا ةيضرف حابص هفلخ ىلص امل ل هنأل درفتملا نأش وه امك ليربج نيمي دللي هللا
 فقول هفلخ ةكئالملا ري مل هنأ ولو هفلخ مهفص يف فقو كلذلف ليربج فلخ نولصي ةكئالملا
 نأك هئيمي نع فوقولاب هرمأو لَك يبنلا فلخ ىلص يذلا لجرلا نأ ول كلذكو ليربج نيمي نع

 مكح لك ىعارف هنيمي نع فوقولاب هرمأ ام كي هللا لوسر فلخ ةكئالملا نم يلصي نم دهاشي



 ١ انك امنيأ انعم هللا نأ داقتعا بوجو ىف : نماثلا ثحبملا

 ىلاعت هللا نإ لوقن نأ بدألا نم نأ ملعف .ىهتنا ةينيألاب اهبطاخ ام ىلاعت هب ةملاع تناك اهنأ

 فيكلا لقعت مدعل هيطعي ال لقعلاو رم امك هب درو ام عرشلا نأل هللا عم نحن لوقن الو انعم

 هيلع قبطي نأ لقعلا ردقي مل قلخلا عيمج عم ةيراسلا ةيعملا نم هسفن ىلإ ىلاعت هبسن ام الولو

 تافصلاو ءامسألا عيمج تارضحل ةعماجلا ةيدوجولا ةيعملا هذه ىمستو ةيعملا ىنعم ىلاعت
 نم ةيحصلا رهاظ هنأ امك هلالجب قيلت يتلا ةهجولا نم ةيعملا رهاظ ىلاعت ىحلا نأ ًاضيأ ملعو

 راسو لهألا يف ةقيلخلاو رفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا لي لاق امك هلالجب قيلي يذلا هجولا

 ٍكيلَم دنِه## ىلاعت هلوق وحن يف لوقت امف (تلق نإف) روهظلا وه يذلا رافسإلا نم ذوخأم

 تقبس يتمحر نإ شرعلا قوف.هدنع وهف ًاباتك بتك هللا نإ» :ِكَي هلوقو [06 :رمقلا] 4 ٍرِرَيْفُم
 بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) ناكم فرظ ىلاعت قحلا ةيدنع نأ مهوي كلذ نإف ؟يبضغ
 فرظ يهف ةنسلاو باتكلا يف تقلطأ ثيح ىلاعت قحلا ةيدنع نأ ةئامثلثو نيعبرألاو عباسلا

 تيأر امو :لاق قالطإلا ىلع ناكم فرظ وه لب صصخم ناكم فرظ الر نامز فرظ ال ثلاث

 : هنع ىلاعت هللا يضر دشنأ مث يه ام فرعي ىتح ةثلاثلا ةيفرظلا هذه ىلع هبن هللا لهأ نم ًادحأ

 لقعت ال و هلاةيدنطعو ةلوق عما برلةيدتعلف

 ليهجتال قلخهلاةيدنعو ةلوهجمهّللاةيدنعو

 لمح م اهريغاهل سيلو ةيفرظ دنعامه سيلو

 قلخلاو قحلا ةيدنع ىلع دوعي انه هلوق يفو ةيفرظلا ىلع دوعي اهل هلوق يف ريمضلاو لاق
 . ىلاعت هللا ءاش نإ شرعلا ىلع ءاوتسالا ثحبم يف ثحبملا اذه حاضيإ يتأيسو . ىهتنا

 ةيسن ةئسلاو باتكلا يف عقو دق هصن ام نيعبسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا ركذ (ةمتاخ)

 : ىلاعت لاقف العو لج يرابلا قح يف نالاحم نافرظ امهنأ عم ىلاعت هللا ىلإ نامزلاو ناكملا
 ناكملا فرظ اذهف 2؟هللا نيأ ةيراجلل» ٍدِيكَي لاقو 1٠١[ :ةرقبلا] 4 ٍواَمسَعْلآ ني ٍلَلْظ يف هنآ ْمُهَيََيط
 كلذكو هركنأ الو هبوص الو داقتعالا كلذ ىلاعت حرجي ملو كلذ هلوسرو ىلاعت هللا ركذف

 ْلَبَم ني ٌرَصَأْلا هلي لاقو ١ :نمحرلا 7(4) نالَقتلا هل كل ٌعِفَنَس» ًاضيأ لاقو ديك هلل لوس
 (رهدلا وه هللا نإف رهدلا اويست ال» ًاضرأ يي لاقو .نامزلا فرظ اذهف [4 :مورلا] *# ٌدَمَب ْنِصق

 ركذو .هلمأتف ىهتنا اهدهاشي مل نم مكح هرصبب رومألا دهاشي مل نم مكح سيلو مومأملا كلذ

 يف لجرلا ىلجرلا نمؤي ال ِِقَي هلوق يف ةئامعبرأو نيئالثلاو دحألا بابلا يف ًاضيأ خيشلا
 هنإف هتيعر داحآ قح يف مظعألا مامإلا ناك ولو يأ هنذإب الإ هتمركت ىلع دعقي الو «هئاطلس

 مظعأو هنم ربكأ ناك نإو ةفيلخلاو هناطلس يف ماد ام دعق هدعقأ امثيح تيبلا بر مكح تحت

 نم دحأ دالب لخد اذإ ةفيلخلا مكح كلذكو :لاق .ًاسوءرم هدرف هيلع مكح لزنملا مكح نكل

 ىلع انلخد اذإ مكحلا كلذكو :لاق بئانلا وأ ةقيلخلا كلذ مكح تحت وه رخآ ةفيلخ وأ هباون

 انرمأ كلذلو هيلإ تيبلا ةفاضإ ببسب انيف مكحلا هل ناك دجسملا وه يذلا هتيب يف وه يذلا هللا



 رباكألا دئاقع نابب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١؟م

 . ملعأ ىلاعت هللاو يرتشملاو نيعلاك ةكرتشملا ظافلألا نم يه يتلا ةملكلا هذهل ًاهيزنت

 ىلاعت هللا نأ ناقتعا بوجو يف :عساتلا ثحيملا

 لوقعلا هيلع تلد الو لوقعم لثم سيل
 نمف ءىش هلثمك سيل ناك اذإو ١ :ىروشلا] © ”ىَق د َسْيَل## :ىلاعت لاق

 ام نيع وه ام ديز هنم هذهشي ام نيع وه ام ديز هنم هذهشي ام نأل حالطصا هطبضي نأ لاحملا

 نم ةثامثلثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا هركذ ةدحاو ةلمج ورمع هنم هدهشي

 نيصخشل دحاو دهشم يف طق ىلاعت ىلجتي الف نوفراعلا هفرع ردقلا اذهبو :لاق «تاحوتفلا»
 نمو ءامدقلا امأو لاق .ماقم ةفرعملا يف اذه قوق سبلو نيترم صخشل دحاو لجت هل رركتي الو

 قحلل ًاطباض كلذ اولعجو ىلاعت هللا يف دحاو دقع ىلع اوقفتا دقف مهريغو ءامكحلا نم مهعبت
 .ديري امل لاعف ىلاعت هنأل دييقتلا كلذ نع هللا ىلاعتو هتديقع يف اوحرج مهفلاخ نم لكو

 ام ةروص رخآ فراع ىلإ لصوي نأ طق فراع ردقي ال ناك هانررق يذلا اذهلو :لاق

 لاثمألاب الإ لصوتلا نوكي الو هل لثم ال نم دهشي دحاو لك نأل لجو زع هبر نم هبلقب هدهشي

 مالسإلا دئاقع رقأو ةيمالسإلا تاداقتعالا رئاس اهنم غرفتي يتلا ةرضحلا ىلإ لصو نم لماكلاف
 ىلع الو هلثم تسلف هب طحت ملو كب طاحأ نم لوقي هللا همحر افو يلع يديس ناكو قحب

 (باوجلاف) قحلا نم هيلقي هدهش ام دحاو لك فييكت مدع ببس امف (تلق نإف) .مهفاف هتروص

 نينآ يهلإلا يلجتلا دبعلل تبثي الف دحاو نأ نم رثكأ دحاولا يلجتلا توبث مدع كلذ ببس نإ

 ىلع ىلاعت هللا ىنثأ ام ةثامثلثو نيعستلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا لاق دقو هلثميو هيفكي ىتح

 يدك سيلا :ىلاعت هلوق يف فاكلا لهف ليق نإف ىلاعت هل لثم الو لثملا يفن نم مظعأب هسفن
 ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) ةدئاز وأ ةفصلا فاك 1١[ :ىروشلا] * ٌءْىََش

 الو.سايقلاب اهيف كردي ال قحلا ملعلا نأل لوضفلا نم كلذ ىلع مالكلا نأ ةئامثلثو نيتسلاو
 نع هحاصفإب الإ ىلاعت قحلا سفن يف ام دحأ ملعي الو ملكتملا دصق ىلإ عجار وه لي رظنلاب

 ملاعلا دارفأ نإ (لبق نإف) .ىهتنا ةدئاز وأ ةيلصأ يه له اهنع انل حصفي مل ىلاعت وهو هدارم

 ديزي نأ دب ال اهانيأرف تاوذلا عيمج انربتعا دق انإف هل لثم ال هنوك يف ىلاعت قحلا كراشي

 نع لمحي ال مامإلا ناك امنإ :لاقو .هلمع يف انل نذأ ام الإ هيف لمعن ال نأو نيتعكرب هييحن نأ

 سفن اهيف يزجي الف نايعألا ضورف نم ناكرألا نأل ننسلا فالخب ناكرألا نم ًائيش مومأملا

 ره ام ثيح نم اقح ناك نإو ضرفلا ادع امو :لاق ضرفب سيلام فالخب ائيش سفن نع
 نم قح وه مسقو ضاعبألا يف كلذو رهسلا دوجس وهو لدب هل لعج نيمسق ىلع وهف عورشم
 لك يف يديألا عفرك لدب هل سيلو هكرت ءاش نإو هب لمع ءاش نإف هيف دبعلا بيغرت ثيح
 هيلإ راشأ امك هودع ىكنأ نم رجأ هل ناك ضاعبألا كرت يف دجس نمف كلذ وحنو عفرو ضفخ

 ظبفَي اًملوم توتي اآلو# : ىلاعت لاقو نيرفاكلا نم ناطيشلاو ؛ناطيشلل ًاميغرت اتناك ريخ



 "6 نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشاعلا ثحبملا

 ِتومَسلا ُقْلَخ ءوْينياَم نير# ىلاعت لاقو اذه ىلع اهل لثم الف صقني وأ رخآلا ىلع اهدحأ

 هجو لك نم ىرخأ هبشت ةروص دجت داكت الف [؟ :مورلا] © ْكيْولأَو ْمْكِيَنِلا ُتَدِْخاَو ٍضْرَْلاَو
 ةيلثملا نع جرخ ةرعشب رخآ ىلع دحاو رعش داز ول ىتح ةروص فلأ فلأ كل فطصا ولو

 ملاعلا يف لاثمألا نأ ؟«تاحوتفلا» نم نيثالثلاو سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف)

 عسوتلا ناك نإو ةلوقعم هنوك ىلاعت قحلا نع زييمتلا يف ائيفكيو ةدوجوم ريغ تناك نإو ةلوقعم
 ال نأ ةيهلإ ةريغ كلذ لك هجو لك نم ةدوجوملا نايعألا عيمج يف ةيلثم ال نأ يضتقي يهلإلا

 نإف ققحم ال لوقعم رمأ ةيلثملا نذإف دوجوم هل لثم ال نم ىلع الإ ىلاعت قحلا كاردإ عقي

 ناكف هل لثم وه لاقي امم ءيش نع ملاعلا يف ءيش زاتما ام ةدوجوم ةحيحص تناك ول ةيلثملا

 هريغ نع هزيمي ام كانه سيل ذإ ءىشلا كلذ نيع وه رطالا ءىشلا كلذ نع ءىشلا هب زاتما يذلا

 الو ًالصأ دجوي لثم هانررق ام ىلع مثام هنأل لئاسملا ضمغأ نم ةلأسملا هذهو :لاق . ةقيقح
 نم ةثامو نيعستلاو نماثلا بابلا ىف لاقو .ه ١ ريغ ال دودحلاب نكل لاثمألا راكنإ ىلع ردقي
 ليخي روصلا يف لاثمألا دوجو امنإو دوجولا يف ءيش رركتي ال هنأ ملع يهلإلا عاستالا فرع
 لاكشألا يف (هلاثم) هنيع وه ام ءيشلا لثمو اهنايعأ ال اهلاثمأ يه امنإو ىضم ام نايعأ اهنأ كل

 عقو يذلاو ريغتي ال لكشتم لك كيري لكشلاف ريدتسم لك يف ةرادتسالاو عبرم لك يف عيبرتلا

 .لوقعملا وه لكشلاف لكشلا وه امنإو لكشتملا وه سيل سحلا هيلع
 نم رخآ رمأ ةروص ىف رمأ رهظي نأ لاحملا نم ةئامثلثو نيعبسلاو ىناثلا بايلا ىف لاو

 ةبراقملا لعف وحنلا ةعانص يف اذه ىمسيو نيعلا يف هلثم ال ةبسنلا يف هلثم وهف ةبسانم ريغ
 1 .ًاريمأ نوكي نأ سورعلا داكو ريطي نأ ماعنلا داك لوقت

 ةيلثملا ىلاعت قحلا ىفن اذهلو لاثمألا دوجو الإ لاجرلا بجح ام :رارسألا باب يف لاقو
 اذه كلذ فالخب ىلاعت هللاف كلانه هتليخت وأ هتلثم وأ هتروصت ام لكو هسدقل اهيزنت هسفن نع

 .باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو ىهتنا ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلا دقع

 ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشاعلا ثحبملا

 نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه
 ال ناك املو هريغ نيرادلا يف ناطلسلاو رهقلاب دحأل روهظ الو ءاهتنا الو هل حاتتفا الف
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 طسب دقو[ :ةبوعلا] 4 خلكم ٌّلَمَع دي مهل بيك الإ اََبَي ْوُدَع ْنِم ولاني الو راثكحلا
 ىجارق ؛ةئامثلثو نيعبسلاو سداسلا بابلا يف لفاونلا نم ضئارفلا ليمكت ىلع مالكلا خيشلا

 / هللا نإف ًائيش هتالص نم صقتنا نم نأ ةزانجلا ةالص ىلع مالكلا يف خيشلا ركذو .يتأيس اميف
 مصصقن اهيفو ًالثم ةالص ةئأم هل-تناك نإف صضعب ىلإ تاولصلا ضعب مضي نكلو اصقان هلبقي

 الص نينامث ًالثم ةالص ةئاملا ريصتف ةلماك قحلا ةرضح تلهدأ مث «ضعب نم اهضعب تلمك
 ةئالملا ةالص امأو .نيلقثلا ةالص مكح اذكه .كلذ ريغ وأ ةرشع وأ نيرشع وأ نيسمخ وأ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ل

 هجولا اذه نم ًانطاب ىلاعت لزي مل هسفن ىلاعت فرعي امك هبر فرعي نأ قلخلا نم دحأل حصي

 لك مأ اهترضح لهأ يف الإ فرصتت ال ةديقتم ةعبرألا ءامسألا هذه تارضح لهف (تلق نإف)
 :؛قاوشألا نامجرتل هحرشا يف نيدلا يبحم خيشلا هلاق امك (باوجلاف) هناوخإ لعف لعفي مسا

 رهاظو نطابو لوأ وه ام نيع نم رخجآو نطابو رهاظو رخآ وه ام نيع نم لوأ ىلاعت قحلا نأ
 ىلاعت هتافص ةنيابمل كلذو اهتاوخأ ىف ام ةفص لك ىفف رخآو لوأو رهاظ وه ام نيع نم نطابو

 ال ًالثم مشلا ةفصف اهل ىلاعت قحلا هدح ام مهتافص نم ةفص لك ىدعتت ال ذإ هقلخ تافصل
 ملكتي الو اهب ىري الف تاعومسملا ىدعتت ال عمسلا ةفصو ءنتنلاو رطعلا مش ىورس يطعت
 ةفص لك لعفت ةيهلإلا تافصلا نوك يف ةفيعضلا لوقعلا فقوت ببس نأ ملعف كلذ ىلع سقو

 اهقئاقح ىدعتت ال اهيلع ناسنإلا قلخ يتلا ىوقلا نأ ىأر فقوت نم نوك اهتاونأ لعف اهنم

 . ىهتنا كلذك ىلاعت قحلا ةفص نأ نظو هسفن ىلع ىلاعت قحلا ساقف

 رهاظلاب ًالزأ ىلاعت قحلا ىمست دق :«قاوشألا نامجرتل هحرش# نم رخآ عضوم يف لاقو
 يتاذ رمأ هنأ ىلع لمحي نأ يغبني امنإو تافاضإلاو بسنتلا لمحم ىلع هلمح زوجي الو نطابلاو
 .هسفن نم ىلاعتو هناحبس هملعيو هب قيلي يذلا هجولا ىلع هب فصوي

 هقح يف دبألاو لزألا نأ ملعا :ةدهاشملا حرش» يف مجعلا ةديس .ةلماكلا ةديسلا تلاقو

 لوألا نأش نم ذإ يقابلا مسالا نع لوألا مسالا ةظفلب ىنغتسا مهضعب نإ ىتح ءاوس ىلاعت
 اذك ردق وأ لزألا يف اذكب ملكت هللا نإ مهلوق وحن نم مهوتت نأ يخأ اي كايإف يدمرسلا ءاقبلا

 مكح نم كلذ نإف قلخلا نامزك لوقعم نامز يف مهوتم دادتما نع ةرابع كلذ نإ لزألا يف
 لمعلا ذإ لقعتي ال انل لوقعملا نامزلا قلخ لبق قلاخلا نإف حيحصلا رظنلا مكح نم ال مهولا

 يفن نع ةرابع لزألا ةظفل لولدم نأ ملعف مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ دوجو دجو امنإ يناسنإلا

 يف تلاطأو اهنع ًالولعمو اهتطيح تحت نوكيف هيلع مكحت ةيلوأب ال لوأ وهف ة ىلاعت هلل ةيلوألا
 .اهثع ىلاعت هللا يضر كلذ

 ُرِهظاَو ٌرِجآلاَو ُلَيَألا» هنأب ىلاعت انربخأ امنإ :رارسألا باب يف نيدلا يبحم خيشلا لاقو
 يذلا لوقي ىلاعت هنأك ةيتاذلا هتفرعم قيرط يف بعتلا كرت ىلإ اندشريل [* : ديدحلا] 4 ُةاَبْأَ

 .ملعأ هللاو ىهتنا .صقن اهلخدي ال ةلماك اهلكف تابنلاو دامجلاو ناويحلاو

 سداسلا بابلا يف اهنم لقع ام الإ ءرملا ةالص نم لبقي ال ثيدح حرش يتأيسو

 ال هنأ ملعا :هصن ام باتكلا نم ريخألا بابلا يف يتأيس كلذكو هعجارف ةئامثلثو نيعبسلاو
 ةلقتسم ةدابع ءاشنإ وهف ضئارفلا يف هل لصأ ال ام امأو ضئارفلا يف لصأ هل ام الإ ًالفن ىمسي

 موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ اهنس نملو ةنسح ةنس عراشلا اهامسو ةعدب مهضعب اهيمسي

 دسم ذسي نأ لفنلا ةوق نم نكي مل املو :لاق ًائيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم ةمايقلا



 ١ 1 نطايلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشاعلا ثحبملا

 اذه ىلإ سوفنلا غصت 7 ملف كلذ عمو رهاظلا نم هنوبلطت ام نيع وه ًالثم نطابلا نم هنوبلطت

 هفالخ بلطت ىلاعت قحللا تافص نم اهل رهظ ءيش لك تراصو ةلدألا يف تثحب لب داشرإلا

 ناكف هيلع وه ام ىلع رمألا تفرعل فراعملا هوجو نم اهل رهظ ام عم تفقو تناك اهنأ ولو
 هنأ تليخت امب اهلغشل هردق قح اهل رهظ يذلا تردق ولو اهباجح نيع وه اهنع باغ امل اهبلاط
 ال هماقم قوق وه امع دحأ لك بجح امنإو اهماقم نم وه ءيش اهنع نطب ام هللاو اهنع نطب

 . ىهتنا ريغ

 رايغألا عيمج ىلاعت قحلا قحم دق :هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا لاقو
 نردوجوم لاقف ؟قلخلا نيأف :هل ليقف [* :ديدحلا] 4 يابا رهو رولاَو لَيَأْلا رهو هلوقب

 تنفبق اذإف ةطباه ةذعاص اهارت سمشلا ةوك يف يتلا بيبانألاك ىلاعت قحلا عم مهمكح نكلو

 هروهظ ناك لهف (تلق نإف) . ىهتنا دوجولا يف ةدوقفم دوهشلا يف ةدوجوم يهف اهارت ال اهيلع

 مل ىلاعت هروهظ نإ : روصنملا يبأ نب نيدلا يقت خيشلا هلاق امك (باوجلاف) راتتسا دعب ىلاعت
 ىلإ عجار وه امنإ تايلجتلا مكح فالتخاو ًانطاب هنوك لاح يف رهاظلا وه لب راتتسا دعب نكي

 باجتحا دعي رهظي ال ىلاعت هنإف مهرئاصب نع فشكي ام بسحب نيدهاشملاو نيكردملا كاردإ
 خيشلا لاقو .ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعتو ماسجألا ةفص نم كلذ نأل عافترا دعب لزتني الو
 نإ الإ ىلاعت هلل هتدابعو هدوهش لمكي ال دبعلا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم ةالصلا باب لئاوأ يف

 تايلوأ نع دبعلا ةيلوأ ثيح نم ال ةيلوأ اهمدقتي نأ نع ةهزنملا هتيلوأ ثيح نم هدبعو هدهاش

 لك ىلع كانه نم هتدابع تبحسنا ىلاعت هتيلوأ ثيح نم هبر دبعو دبعلا فقو اذإف هلبق ةريثك
 هانعمس ام سيفن رمأ اذهو .ىهتنا دباعلا اذه دوجو نيح ىلإ نيقولخملا نم دحأ اهدبع ةدابع

 .دحأ نم

 ىلاعت قحلا تايلجت نأ ملعا :نيتئامو نيسمخلاو سداسلا بابلا يف ًاضيأ خيشلا لاقو

 ءيش ملاعلا ىلع نطبي الف رهاظلا مسالاب ملاعلل ىلجتي نأ ىلوألا :بتارم ثالث اهل ءامسألاب
 نطابلا همسا يف ملاعلل ىلجتي نأ :ةيناثلا ءةمايقلا فقومب صاخ اذهو ىلاعت قحلا رمأ نم

 ريغ نم هب رادقإلاو ؛هيلإ دانتسالا هترطف يف ناسنإلا دجي اذهلو راصبألا نود بولقلا هدهشتف

 «لصألا مكحب ةلفانلا ةالصك ضئارفلاب لفتلا ربجيل ًاضورف لفنلا سفن يف عراشلا لعج ضرفلا
 لاوقألا هذهو ةلفان لصألا يف اهنوك عم دوجسو عوكرو ركذ نم :ضئارف ىلع لمتشت اهنإ مث

 ضورف هنيع لفنلا يف نأو ضرف لامك دعب الإ لفن حصي ال هنأ ملعف هيف اهيف ضتارف لاعفألاو

 . ملعأ هللاو ضئارفلا لمكت ضورفلا نم اميف لفاونو

 جئرأ اذإ مامإلا ىلع حتفلا مدع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا بهذم :(لاقو)

 يف ىلاعت قحلا نع ةباينلا ماقم يف مامإلا نأ يلع بهذم هجوو «حتفلا رمع نبا بهذمو هيلع
 يف لاقو مهفاف ةيالو قحلا ىلع هل نوكي نأ قولخمل يغبني الو «دابعلا ىلع همالك ةوالت



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءرجلا نض

 اذهو أعم نطابلاو رهاظلا همسا يف .ىلجتي نأ :ةثلاثلا «هيلإ اهلك هرومأ يف عجريو ليلد يف رظن
 .كاده ىلوتي هللاو هريدتو كلذ ملعاف .ىهتنا مهتثرو لمكو ءايبنألاب صاخ

 لبق عامشألا ملع ىلاعت هنأ داقتعا بوجقو يف :رسشع يداحلا ثحيملا

 اهملع ام دح ىلع اشدجوأ مش ةداهشلا ملاع يف أاهدوحو

 ملاعلا ناك اذإف (تلق نإف) ءايشألا ددجت دنع ملع هل ددجتي مل ءايشألاب ًاملاع لزي ملف
 هلاق امك (باوجلاف) ةداهشلا ملاعل رهظ نيح ملاعلا دافتسا اذامف قحلا ملع ىف ًادوجوم هلك

 املع ةداهشلا ملاع ىلإ هزوربب دافتسا ملاعلا نأ «تاحوتفلا» نم رشع عباسلا بابلا يف خيشلا

 تناك امل اهلك رومألا نأ (كلذ حاضيإو) اهيلع نكي مل ةلاح دافتسا هنأ ال هدنع نكي مل هسفنب

 اهسفنب اهملع نيب قرفي قراف نم دب الف اهروص داذدعتب اهبتارم يف ىلاعت قحلل ةمولعم لزت مل
 اهدوجوو اهمدع لاح يف تانكمملا عيمج كردي ىلاعت قحلا نأ وهو اهب ىلاعت قحلا ملعو

 اهيلع لاوحألا تاعونت الو اهدوجو الو اهسفن كردت ال تانكمملاو اهيلع لاوحألا تاعونتو

 امف اهلايخ يف اهيلع لاوحألا تاعونت تكردأ مدعلا يف يهو اهسفن دوهش نع اهل فشك املف

 ا!ذهف عباتتلاو يلاتتلا ىلع ءيش دعب ًائيش اهلاوحأو اهنايعأ نع اهل فشكيل الإ نايعألا هللا دجوأ

 مولعم يهأ ىلاعت قحلل ةمولعم تناك اهنأل ءايشألا ددجت دنع ملع هل ددجتي مل انلوق ىنعم
 نإف) اهيلع رثع نم انباحصأ نم ليلقو ردقلا رسب ةقلعتملا لئاسملا زعأ نم ةلأسملا هذهو هملع

 يفاضإلا همدع لاح يف ىلاعت قحلل ًايثرم ملاعلا نوك روصت لقعلل برقي لاثم مث لهف (تلق
 ايثرم ملاعلا نوكل لاثم برقأ نإ ةئامثلثو نيسمخلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف)

 نم هيلع نوكت ام نول يف بلقتت اهنإف ءابرحلاب ةامسملا ةبيودلا همدع لاح يف ىلاعت ىحلل

 مسج يه الو ةعرسب ةروصلا بلقت ةآرملا لثم يه ام ءيش دعب ًائيش جيردتلا ىلع ماسجألا
 ال ناولألا كلت نأب كملع عم ناولألا يف ءابرحلا بلقت سحلا يف ين اي تكردأ دقف لبقص

 ملع اذهب ققحت نمف كملع يف اهنايعأ يف الو هيلإ رظان تنأ يذلا مسجلا كلذ يف اهل دوجو

 . ىهتنا يهلإلا رادتقالا ذوفنل هدجويف هاري هنأو همدع لاح يف ملاعلل ىلاعت قحلا كاردإ ًانيقي
 باب يف خيشلا لوق اهمدع لاح يف نايعألل ىلاعت قحلا دوهش لقعت ًاضيأ مكل برقي اممو

 هلإ ال :دبعلا لاق اًذإف ربكأ انأ :ىلاعت هللا لوقي هتالص ىف ىنعي ربكأ هللا :دبعلا لاق اذإ :ثيدح

 ىتح الإ كلذ نم ًائيش لوقي ال ىلاعت قحلا ناك اذإف .خلا انأ الإ هّلِإ ال :هللا لوقيف تنأ الإ

 ةعمجلا لوصف يف :«لاقو) .نسح- طابنتسا اذهو «ىهتنا همامإل عابتالاب ىلوأ دبعلاف دبعلا لوقي

 هليلعت يفو :تلق ..ضرف هيف عرشي مل تقو هنأل لاوزلا لبق ةعمجلا ةالص نأ هيلإ بهذأ يتلا

 نذؤوي نأ نولذؤم ثالث هل ناك اذإ دجسملا نأ هيلإ بهذأ يذلا :لاقو .ملعأ هللاو لمأتيلف رظن

 , ةنسلا فالس هنأل اعم نائثا الو أعم ةثالث نذؤي الو دحاو دعب دحاو



 لرقو اهدوجو لبق ءايشألا ملع ىل لاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشع يداحلا ثحبملا

 ىلإ مهزربأ اذإ هنإ مث مدعلا اهلاح ًانايعأ مدقلا يف قحلا ةيؤر نم بجععلا لك بجعلا :رارسألا

 ىلاعت هللا نأ رهو ريشأو هيلع كهبنأ ام ققحو رظنا نكلو مهدودحب نابعألا يف اوزيمت مهدوجو

 ال يتلا رومألا ىرتف لوقعلا ءافعض ىلع رمألا كلذ برقيل ايؤرلاو فشكلا ايندلا ملاع يف دجوأ

 نيحب هدابح نيب اهبف مكحي ىلاعت قحلاو اهالجم يف ةعاسلا ىرتو اهنوك لبق اهنيع يف اهل دوجو
 اهار امك اهآرم يف كلذ دعب دجوت مث تدهش اهآر امم ةلاح الو تدجو ةعاس مث امو اهالج

 . ىهتنا قيقحتلا جهنم كلذو قيرطلا ىلع كب تيمر دقف يخأ اي تنطفت نإف

 ىلاعت قحلل ةدوهشم اهلك تانكمملا لزت مل ةئامثلثو نيسمخلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو

 فقوتي الو هل ةعومسم قحلل ةيئرم اهمدع لاح يف يهف ةدوقفم هل يه امف ةدوجوم نكت مل نإو
 ءىشلا كلذب دارملا ام (تلق نإف) . ىهتنا ريدق ءىش لك ىلع هللا نإف كلذ روصت ىف نمؤم

 يفاضإلا مذعلا مأ ضحملا مدعلاب قلعت ام وه له هيلع ريدق هنأ هسفن ىلاعت قحلا فصو يذلا

 يفاضإلا مدعلا وه يذلا ملعلا يف ةتباثلا نايعألا نم ميدقلا هملع هنمضت ام هب دارملا (باوجلاف)
 خيشلا لوق اذه ديؤيو نايعأ توبث هيف سيل ضحملا مدعلا نأل ضحملا مدعلا هب دارملا سيلو

 ءيش ىلع ريدق يأ [١؟ :قالطلا] © ُدَم ٍءْىَث لك لَم هنأ نأ :هلوق يف «راونألا حقاولا يف
 يف خيشلا لوق كلذ ديؤي كلذكو ءيشب وه ,سيلف هملع هنمضتي مل ام نإف ميدقلا هملع هنمضت

 هلوقل ىلاعت هملع يف دوجوم ءيشب الإ ىلاعت قع ملا ةردق قلعتت ال «تاحوتفلال , نم نيعستلا باب

 ءيشب سيل ام ىلع ىلاعت هتردق قلعت ىفنف 7 :قالطلا] # 0 يش لك 1ع هنأ أ : ىلاعت

 تناكام اهليق ول ذإ ةيثيشلا لبقي ال ءيش ال نأ كلذ حاضيإو :لاق ميدقلا هملع هنمضتي مل امم

 وه امو ًادبأ ءيش ال هنأب هيلع موكحم ءيش الف هتقيقح نع طق مولعم جرخي الو ءيش ال ةقيقح
 نإ يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا لاق دق :تلق نإف) .ىهتنا ًادبأ ءيش هنأب هيلع موكحم ءيش
 ةيتاذلا هتافصو هللا وهو ابحاو ناك ءاوس هيلع دئاز ع يشب سيو هنيع جراخملا يف ءيش لك دوجو

 امف هيلع دئاز رمأ ء يشلا دوجو نإ نيملكتملا نم ريثك لوقل فلاخم اذهو قلخللا وهو ًانكمم وأ

 يرعشألا هلاق ام قحلا .يلحملا لالجلاو يكبسلا نبا هلاق امك (بارجلاف) نيتوقلا نم قحلا

 امنإو جراخلا يف هل ةقيقح ال يأ تباث الو تاذ الو ءيشب جراخلا يف سيل مودعملاف هيلعو
 رخآلا لوقلا لهأ رثكأ دنع كلذك مكحلا اذه مث يلحملا لالجلا لاق دقو ءهيف هدوجوب ققحتي

 :أكلا لوقيو ةالصلا ىلع ىح لوألا لوقي دحاو دعب ادحاو ةثالثلا نذأ اذإو :(لاق)

 لف مويلا اله يف ةعامجلا يف ةالصنلا ىلع يح * ثلاثلا لوقيو ةعامجلا يف ةالصلا ىلع ين

 ةماقإ زاوح كك نلوق 3 يذلا لاَقو . .ررجعيو لمأتيلف « ىهمنأ يرث الا اع ب ملعي مل لاحم ندؤم ل 5

 كلذكو : لاق قنس ذل 2 باتك يف ىعت كلذ نم عنملا يش تأي مل هزل دععاو رصف يف ٌنيبحم

 01 3 اهب وصح و ىلع ى 5 ام 2ع هّلثأ لوسر اف لست يش امثنأ رض رغب يسم ةعمجملا ةيطخ كلل لوقأ

 ْنَأ انعارحلإ عش ديدعلا هما ش امك ةيطخب اهنولصي ةمئألا ل 0 ملو اهيوجو عرش نأ امل يعبطي

 5 ا 95 7 26

 مع ني َةرْلَصلل هعيون اذإ © :ىلاعت هلوق
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 لوأت هنأ بوح ملاب ان لاق . عام هحوو : لاق ةتس امهتيطخ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 105

 ةقيقح هل يأ ءيش جراخلا يف نكمملا مودعملا ناجلا ةلزتعملا نم ريثك بهذو لاق ًاضيأ

 هجولا امف (تلق نإف) .«عماوجلا عمجل» هحرش يف يلحملا لالجلا هلاق ام ىهتنا «ةررقم

 دوجو نع دجو هنإ ةلزتعملا لوق نيبو مدقتم مدع نع دجو ملاعلا نإ ةيرعشألا لوق نيب عماجلا
 يف ميدق روهظلا يف ثداح ملاعلا نإ ةلزتعملاو ةيرعشألا يلوق نيب عماجلا هجولا نأ (باوجلاف)

 نإف) ملعأ هللاو أطخأ نيهجولا نم ميدق وأ أطخأ نيهجولا نم ثداح هنإ لاق نمف يهلإلا ملعلا
 قحلا اذهل لهو امهنيب امو ضرألاو تاومسلا هب ىلاعت هللا قلخ يذلا قحلاب دارملا امق (تلق

 هنأ دارملا نأ ةئامثلثو نيتسلاو.نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) ال مأ ةدوجوم نيع

 يف كلذ ىلع هيزاجيل هلاح بسح ىلع هدبعي ملاعلا نأ وهو ىلاعت قحلل هلك ملاعلا قلخ ىلاعت
 تاومسلا هب قولخملا قحلا اذه يف طلغ دقو :خيشلا لاق همعن هيلع غبسيلو ةرخآلاو ايندلا
 ماللا ىنعمب انه ءابلا نأ قحلاو ةدوجوم ًائيع اولعجو هللا لهأ نم ةعامج امهتيب امو ضرألاو

 قحلل يأ قحلاب ىنعمف ءابلا لجأ نم نوركشي امع هللا ىلاعت ةيآلا مامت يف ىلاعت لاق اذهلو
 [ه5 :تايراذلا] © نودي الإ لدإلاو َّنْلْل ُتْنَلَخ امو : ىلاعت هلوق يف ماللا نع انه ءابلاف

 يضتقت ءاب لكو ءيش دنع ًائيش قلخي امنإو ءيشب ًائيش قلخي ال ىلاعت قحلا نأ (كلذ حاضيإو)
 .كاده ىلوتي ىلاعت هللاو ريسفت يف هدجت ال سيفن هنإف كلذ ملعاف مال يهف ةيببسلاو ةناعتسالا

 ربغ ىلع عدبأ ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو يف :رشع يناثلا ثحيملا

 هدابع هيلع ام سكع قيس لاثم

 مث ربدت نع ًالوأ هسفن يف هأشنأ الإ ءيش عارتخا ىلع هللا ةدارإب ردقي ال مهنم ًادحأ نإف
 قح يف لاحم اذهو لثم هل ملعي ام لكش ىلع يسحلا دوجولا ىلإ ةيلمعلا : ةوقلا هزربت كلذ دعب
 يبحم خيشلا لاق .هلبق ثحبملا يف رم امك ًالزأ هقلخب ًاملاع ىلاعت قحلا لزي ملف ىلاعت قحلا
 لبق اهب ملاع هنأب ىلاعت قحلا فصوي ال ةروص ىلع اوناك قلخلا نإ لاقي نأ زوجي الو : نيدلا

 ملاع هنأ ةعطاقلا ةلدألاب تبث دقو هملعي مل ًائيش عرتخا ىلاعت هنأ ىلإ يدؤي كلذ نأل مهعارتخا
 قبس لاثم ريغ ىلع لعفلاب ملاعلا عيمجل ىلاعت قحلا عارتخا نأ انل تبثف ًادبأو ًالزأ ءيش لكب
 انجرخل هملع يف, كلذك نكت مل انأ ردق ولو ىلاعت هملع يف انك ام دح ىلع دوجولل انجرخو

 ًاضيأ رهاظ هجو وهو ةبطخلا يف ظعاوملا عامس ينعي [4 :ةعمجلا] * هلأ ْثَذ لإ اوَمْسَن َةَمْمْجْلآ
 حص اهيف لاقي ام نييعت الو ةبطخلا باجيإ يف صن انل دري مل املو :لاق مث كلذ يف لاطأو

 قيرط ىلع لعفي لَ هللا لوسر انيأر ام لثم لعفن نأ بجاولا لب بوجوب مزجن ال نأ اندنع
 :بازحألا] # ُةَتَسَح ٌةَوَسُأ هلأ لوشي يف ْمُكَل َناَك َدَنَلل :ىلاعت لاق بوجولا قيرط ىلع ال يسأتلا
 نورومأم نحف 7١[ :نارمع لآ # هدأ كتيب نوعه هلأ نومت رك نإ لُك# :ىلاعت لاقو 5

 لعفلا ضرفو عابتالا ضرف : : نيضرف ءازج ضرف اميف هللا نم يزاجنف ضرفو نس اميف هعابتاب

 لعفلا ةنسو عابتالا ضرف ةنسو ضرف ءازج هضرفي ملو نس اميف يزاجنو عابتالا هيف عقو يذلا



 قون قبس لاثم ريغ ىلع عديأ ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو يف :رشع يناثلا ثحبملا

 الو هملعي ال امو هديري ال هملعي ال ام نأل لاحم كلذو ىلاعت هللا هملعي مل ام دح ىلع دوجولل

 وأ ائسقنأب اندوجو ناك اذإو قافتالا مكحب وأ انسفنأب نيدوجوم نحن نذإ نوكنف هدجوي ال هديري
 يفاضإ يأ مدع نع اندوجو عطاقلا ناهربلاب تبث دقو مدع نع اندوجو حصي الف قافتالا مكحب

 نودوجوم اننإ انلق نإ ريرقتلا اذه ىلعف (تلق نإف) هليق ثحبملا يف هنايب رم امك ضحم مدع ال

 هيلإ راشأ امك كلذك رمألاو معن (باوجلاف) انقدص ملعلا يف ىنعي دوجو نم وأ انقدص مدع نم

 :هلوقب «تاحوتفلا» نم ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف هرعش يف خيشلا

 اتيأريذلا تيفنامل انيأر يذلا تتيأر ولف

 يلوق ناك رمألارهاظف

 اتدجوام كاذننكيملول يبر لوق ءيشلا تسبئأدق

 اتقدص لقف نيع توب هيف سيل ضحملامدعلاف

 اتنأ تنأنوك وأ نوكلا هئنم تلبقءيش يأف

 نماثلا بابلا يف ًاضيأ هرعش يف هلوقب ىنعملا اذه وحن ىلإ ًاضيأ خيشلا راشأ دقو
 : ةثامثلثلاو

 مث كيملهلليق يذلاو ملعل نك لئاق نم يبجتع

 مسقني الام لوقلاو نكيل هلليق ملف ناك نإم

 مكحواهيلع لقعلاب لد نم ةردق نياك لطبأديسقلف

 مدهافشكلاب لقعلاهانبدق يذلاو ليلد لقعلل فيك

 مرح مث ىأرانابسسنإ كت الق عرسشلا يف سفنلاةاجنف

 مصع دق دييع ريشلاب زاف دقف فشكلا يف عرشلاب مصتعاو

 مضوو محل لقثم هنكرتاو هب لفحت الركفلالممأ

 مصتعتلفهيفملعوه هلعرشلادهش ملع لك

 صضتئارفلا نم هيف امب ضئارفلا ءازج انيزوج ىيضئارق ىلع لعفلا كلذ ىوتحا نإف هبجوي مل يذلا

 عوطتلا ةقدص امأو نئسو ناكرأ ىلع يوتحت ةدابع اهنإف جحلا ةلفانو ةالصل ةلفان كلذ لاثمر

 ءادتقالاو ةبسانملا نم اهيف امل ةعمجلا ةالص يف ةعمجلا ة هروس ةءارق عرش امئنإ : (لاقو)

 هذه يف رهظي امع قحلا هيزنت نم اهيف املق ىلعألا كبر مسا حبس ةءارق امأو 2 هللا لوسرب

 سفنلا ليختت يذلا ليختلا اذه نع هحيبستف يلصي هنأ ىلاعت هسفن ىمس دقو لاعفألا نم ةدابعلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا لوول

 ملقه يفق مكلام مزلا كروط لقف لقعلا كفلاخ اذإو

 ملقلاملع نم تحلاهيف طخ يذلا حوللا لهج دقام لثم

 3 ءيشلا ىلإ نيوكتلا فاضأ ىلاعت قحلا نوك بجعتلا يف ةتكنلاو لاق ام رخآ ىلإ

 الإ ركذي ال (كلذ حاضيإو) نك هل هلوق نيح ًادوجوم هلعجو نك ءيشلل هلوقب ةيهلإلا هتردق
 ُنَسْحَأ ُهّللا َكَراَبَتَف# :ىلاعت هلوق ىنعمف امف (تلق نإف) « ءملعأ ىلاعت هللاو هلهأل ةهفاشم
 نيب قرفلا امف ًاقلخ مهنسحأ ىلاعت هللا نكلو نيقلاخ مث ” نأ مهوي هنإف ١4[ :نونمؤملا] نيل

 ثلاثلا بابلا يف خيشلا لاق امك (باوجلاف) ةطساو الب قلخلا قلخو هللا ةدارإب ىلخلا قلخ

 دوهش نع هقلخ ًاقلخ قلخي نأ دارأ اذإ ىلاعت هللا نأ نيقلخلا نيب قرفلا نإ ةئامعبرأو نيتسلاو
 اذإف دبعلا امأو قلخلا دوهش ىف ًامودعم ناك نأ دعب دوجولا ةلح قلخلا كلذ هوسكيف هملع ىف
 ةدوجوم نايعأ نم ربدتو روصت مدقت نع الإ هقلخي الف مالسلا هيلع ىسيعك ًائيش هللا نذإب قلخ

 الب ىلاعت هللا قلخ فالخب قبس لاثم نع لإ دبعلا اهقلخ امف اهلثم عدبي وأ اهلثم قلخي نأ ديري
 ةطساوب قحلا ىلإ فاضملاو ةطساو الب هللا ىلإ فاضملا قلخلا نيب قرفلا كلذب لصحف ةطساو
 عبارلا ثحيملا يف هعجارف ىلاعت هللا ءاش نإ لاعفألا قلخ ثحبم يف ةلأسملا هذه طسب يتأيسو

 امو العو لج قحللا لوق ليوط مالك دعب ملاعلا ثودح يف يناثلا ثحبملا يف مدقتو نيرشعلاو
 . ملعأ ىلاعت هللاو ىرخألاب كتاكمإ ينعي كتملظو ةدحاولاب يندهشتل الإ نينيع كل تفلخ

 ًافوصوم لزي مل ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشع ثلاثلا ثحبملا

 هيزنتلا يضتقي ام نايبو هتافصو هئامسأ يناعمب
 امهيضتقي ام الو ةيملعلاو

 :ريملكتملا يققحم مالكب هيف مالكلا كل طسبنلف ثحابملا لجأ نم ثحبملا اذه نأ ملعا

 :يلحملا نيدلا لالج خيشلا نامزلا ققحم لاق :قيفوتلا هللابو لوقأف ةيفوصلا ىققحم مالكب مث

 قلاخلاو ملاعلاك ةفص رابتعاب سدقملا تاذلا ىلع لد ام لك وه تافصلاو ءامسألا يناعم

 ةردق نم هلعف اهيلع لد ام يهو هتاذ تافصب ًافوصوم لزي مل ىلاعت هنأ امك اهوحنو قزارلاو
 امأو :لاق .ءاقبو مالكو رصبو عمس نم صقنلا نع هل هيزنتلا اهيلع لد وأ ةايحو ةدارإو ملعو

 ةالص يف تعرش اهنإف رتولا ريظن ىنعملا اذهو ىلعألا كبر مسا حبس بسانف يلصي هلوق نم

 نوقفانملا كءاج اذإ ةءارق امأو تاقولخملا نم ةموهفملا ةيرئولا ةروص نم ليختي امع هزنيل رتولا

 «بسات ةالصلا يف ةءارقلا نركتف ديعولاو دعولا نم ةبطخلا هتمسضت امل هتيسانملف ةيشاغلا ةروسو

 :بازحألا] 4 ٌةكَسَح هوس ملأ للوشت ىف ْمكَل نك دَفَلال : ىلاعت لاق دقو ةبطخلا يف مامإلا هركذ ام
55]. 

 وه امف هللا ريغ عم هتالص يف ثدحت ىتمو هبلقب دهاشي نأ هبر يجاني نم طرش :(لاقو)



 1 هتافصو هئامسأ يناعمب ًافوصوم لزي مل ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشع ثلاثلا ثحبملا

 نم ةثداح ىه لب ةيفنحلل ًافالخ- ةيلزأ تسيلف ةتامإلاو ءايحالاو قزرلاو قلخلاك لاعفألا تافص
 يف لاطأو اهنادجو تاقوأ نيح اهب قلعتتف ةردقلل ضرعت تافاضإ يه ذإ ةددجتم اهنإ ثيح
 مالك ىهتنا «يئازغلا هلاق ًايلزأ هرودص سيلف قلخعلا هنع ردص نم قلاخلاب ديرأ نإف لاق مث كلذ
 سيل :؟عماوجلا عمج حرش ىلع هتيشاح» يف هللا همحر فيرش يبأ نبا لاق . يلحملا لالجلا

 ةميدق تافص لاعفألا تافص نأ هباحصأ يمدقتم الو هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مالك يف

 هقفلا» باتك يف هلوق ىنعم نم هباحصأ ورخأتم كلذ ذخأ امنإو ةمدقتملا تافصلا ىلع ةدئاز
 امأو لالدتسالا نم ًاهجوأ ركذو قزري نأ لبق ًاقزارو قلخي نأ لبق ًاقلاخ ىلاعت هللا ناك ؛ربكألا

 يفو ًالثم قزرلا لاصيإب اهقلعت رابتعاب ةردقلا ةفص ىوس نيوكتلا ةفص تسيل :لوقيف ةرعاشألا
 قلخ ذنم سيل ًايدبأ لازي ال كلذك ًايلزأ هتافصب ىلاعت ناك امكو هصن ام ًاضيأ ةفينح يبأ مالك
 الو ةيبوبرلا ىنعم ىلاعت هلف يرايلا مسا دافتسا ةيربلا هثادحإب الو قلاخلا مسا دافتسا قلخلا

 مهئايحإ لبق مسالا اذه قحتساو ىتوملا ىبحي هنأ امكو قولخم الو قلاخلا ىنعم هلو بوبرم
 يبأ مامإلا مالك ىهتنا ءريدق ءيش لك ىلع هنأب كلذو مهئاشنإ لبق قلاخلا مسا قحتسا كلذك

 ريدق ءيش لك ىلع هللا نأب كلذ ةفينح يبأ لوقف :يوامربلا لاق .هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح

 نأو قلخلا لبق دوجوم قلاخلا ىنعم نأ دافأف قولخملا لبق قلاخلا مسا قاقحتسال نايبو ليلعت
 هل نمل حيحص لزألا يف قولخم الو قلاخلا مساف هيلع هتردق مايق ببسب همسا قاقحتسا دارملا

 هذه كل تنيب امنإو :«هتيشاح» يف لامكلا لاق .ةرعاشألا هلوقي ام اذه لزألا يف قلخلا ةردق

 يتأيسو . ىهتنا ًارهاظ ًادييأت هل ةديؤمو يلحملا لالجلا مالكل ةحضوم اهنأل اهلوط عم ةرابعلا

 نإف) ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبملا رخآ ةمتاخلا يف هريغ وأ هنيع يه له قحلا تافص ىلع مالكلا

 مسالا نإ يكبسلا نبا هلاق امك حصألا نأ (باوجلاف) هريغ وأ ىمسملا نيع مسالا لهف (ليق
 دِإ ردابتملا وه امك هريغ وه :هريغ لاقو ءهللا همحر يرعشألا نسحلا وب 1 خيشلا لاق هيو هنيع

 هللا مسالل رظنلاب يرعشألا هلاق امي دارملاو :يلحملا لالجلا لاق كش الب اهريغ ًالثم رانلا ظفل
 امك ةفصلا رابتعاب تاذلا هلولدم نإف ًالثم ملاعلاك هريغ فالخب يه ثيح نم تاذلا هلولدم ذإ
 ىلع ةدايز هنم مهفي هنإف تافصلا نم هريغ فالخب هاوس هللا مسالا نم مهفي ال يرعشألا لاق

 :لاقو .هتلاح هذه نم ثدحي نأ طق قولخم أرجتي ال لب هدهاشيو هبر يجاني يذلا يلصملا

 كلذ نأل ءاروشاعو ةفرع موي نيبو هنيب لضاف نم طلغ دقو عوبسألا مايأ لضفأ ةعمجلا موي

 مويو ةفرع موي ةعمجلا موي نوكي دق اذهلو عوبسألا مايأ ىلإ ال ةنسلا مايأ عومجم ىلإ عجري

 كلذو مايألا نم هريغ الو تبسلا موي ًادبأ نوكي ال لدبتي ال ةعمجلا مويو ةعمجلا موي ءاروشاع

 تدجو اذإ تضرع رومأل هريغو ءاروشاعو ةفرع موي لضفو هنيعل يتاذ ةعمجلا موي لضف نأل
 لاق !ذهلو ضراوعلا لاوحألا هذهل مويلا كلذل لضفلا ناك ءعوبسألا مايأ نم ناك موي يأ يف

 .ةالصلا لجأل ال مويلا لجأل لسغلا : مهضعب



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١84

 هذه يف يل رهظي مل هنأ ىلع :؛هتيشاح» يف فيرش يبأ نبا لاق .ىهتنا هريغ وأ ملع نم تازذلا

 ملعا :لاقف «هريسفت» لوأ يف يواضيبلا كلذ حضو امك ءاملعلا عازنل الحم حلصي ام ةلأسملا
 تاذلاو ءيشلا تاذ :يناثلا «ىنعمل عوضوملا درفملا ظفللا :لوألا ةثالث ناعمل قلطي مسالا نأ

 نم امهريغو ميلعلاو قلاخلاك ةفصلا :ثلاثلا ؛ةيطع نبا هلاق ىنعمب مسالاو نيعلاو سفنلاو

 ىنعملا مسالاب ديوأ نإ هنأل عازنلل الحم اهنم ءيش نوك رهظي ال رومأ ةثالثلا هذهو هللا ءامسأ

 لقاع كشي ال ذإ ىمسملا ريغ هنوك يف كش الف ىنعمل عوضوملا درفملا ظفللا وه يذلا لوألا

 رهف هتقيقحو ءيشلا تاذ وه يذلا يناثلا ىنعملا هب ديرأ نإو رم امك اهريغ رانلا ظفل نأ

 ديرأ نإو تاذلا ىنعمب مسالا لامعتسا رهتشي مل نإو لالدتسالا ىلإ ذئنيح جاتحي الو ىمسملا

 ءدنع يه ْذإ ةفصلا ماسقنا هددع مسقنا يرعشألا يأر ره امك ةفصلا هو ثلاثلا ىنمملا مسآالاب

 لاعفألا ىلإ | عجري امو ىمسملا سفن وهو هللا يا تاذلا ىلإ عجري ام ماسقأ ةثالث ىلع

 مم سبيل يذلا هملع مسالاو وهو هتاف ىمسملا نإف هريغ الو ىمسملا نيع اهنإ لاقي الف ريصبلاو

 :لاق ءرخآلا نم امهدحأ كاكفنا زوجي امب نيريغلا ريسفت ىلع هريغ الو رهاظلا وهو هتاذ نيع
 نم ةصاخ ةلالجلا ظفل يف نكل ةيرعشألا دنع ىمسملا مسالا نأ ىلع يلحملا لالجلا هبن دقو
 ءاوس هللا مسا نم مهفي ال يرعشألا لاق امك يه ثيح نم تاذلا هلولدم نأ لوألا مسقلا

 نمر عنج لاو يناثلا بابلا يف خيشلا لاقت كلك يف ةيفوصلا يققحم مالك امأو

 يني هنأ مكللذ#» :ىلاعت هلوق ىمسملا نيع مسالا نإ لاق نم لوق ديؤي امم :تاحوتفلا
 4اوُعَداَم ايل نمي وعد وأ هللا اوْعَدأ لق :لاق امك هتاذ نيع ىلاعت همسا لعجف ٠١[ :ىروشلا]

 يف هلعج امك ىمسملا نيع انه مسالا لعجف نمحرلاب الو هللاب اوعدا لق لقي ملو ١١١[ :ءارسإلا]

 [١1؟ :ماعنألا] 4م مكل59 :هلوق يف ىمسملا نيع مسالا نكي مل ولف لاق هريغ رخآ عضوم
 اذإ يدبع عم انأ ًاعوفرم ملسم ثيدح أضيأ كلذ ديؤي اممو (تلق) .ىهتنا يبر هلوق حصي مل

 امنإو ناتفشلا اهب كرحتت ال تاذلا َدِإ هتاذ نيع همسا لعج ىلاعت هنإف هاتفش يب تكرحتو ينركذ

 ءامسألا ماسقأ يف قيقحتلا امف (تلق نإف) .ملعأ هللاو لمأتيلف ظفللا وه يذلا مسالاب كرحتت

 نوكتت اهيفو اهنم نأل ةعمجلا ىلإ ريبكتلا ثيدح يف ناويحلا عم ةضيبلا نرق امنإ :(لاقو)
 فالخ الب لكؤي ام ناويحلا نم ركذ امنإو :لاق ضيبي يذلا ناويحلا نم هانعم يف امو ةجاجدلا
 يذغتملا صخشلا يف ةايحلا ةوق مظعت كلذب نأل ةجاجدلاو «شبكلاو ءةرقيلاو ؛ةندبلا نم

 اذهف تابرقلا ىنسأ سفنلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلاو هتايحب برقت ناويحلا كلذب برقتملا نأكف
 نإ :هب لوقأ يذلا لاقو .هريغ نود لكؤي يذلا ناويحلا الإ برقتلا يف ركذي مل هنوك ةتكن
 مامإلا ءىدتبي نأ ىلإ لوألا ءادنلا تقو نم ةيوسحم حاورلا لضف يف تدرو يتلا تاعاسلا

 هتقوي مل امم ةندبلا ىلع ديزي امم هروكب بسحب رجألا نم هلف كلذ لبق ركب نمو ةبطخلاب



 انوا هتافصو هئامسأ يناعمب ًافوصوم لزي مل ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشع ثلاثلا ثحبملا

 تاذلا ىلع لدت ءامسأ ماسقأ ةثالث ىلإ عجرت يه (باوجلاف) مسق مك ىلإ يه عجرت ةيهلإلا

 هللا رثأتسا ام ىتح. ةعبار ةبترم مثامو لاعفألا تافص ىلع لدت ءامسأو هيزنتلا ىلع لدت ءامسأو

 يضتقي مسق :نيمسق ىلإ عجرت ةثالثلا هذه نإ مث بتارملا هذه ىلإ مجري هنإف هملعب ىلاعت
 اهتاذل تاذلا هبلطت امم ىلاعت قحلا هب درفتي نأ حصي امو دحألاو ينغلاو يلعلاو ريبكلاك هيزنتلا

 نم تاذلا هبلطت امم كلذ وحنو روفغلاو ميحرلاو يلاعتملاو ربكتملاك ملاعلا هبلط يضتقي مسقو

 نيعبسلاو يناثلا بابلاو «تاحوتقلا» نم نيتسلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هركذ اهلإ ىلاعت هنوك

 .اهئم ةثامثلثو

 ىلع لدي ىلاعت هلل ًامسا طق اندجو ام اننأ ملعا :ةئامثلثو نيعبسلاو عساتلا بابلإ يف لاقو

 ىلع وهو الإ مسا انملع ىلإ لصو ام هنأل ًادبأ تاذلا ىلع دئاز ىنعم لقعت ريغ نم ةصاخ هتاذ

 هنم حورتسي يذلا وهو هيزنت امإو دب الو ملاعلا يعدتسي يذلا وهو لعف ىلع لدي امإ نيرمأ دحأ
 نإف) ىلاعت هللا اناطعأ ام كلذ ريغ اهنع ىلاعت قحلا هزئت ىنوك صقن تافص نع ىلاعت هلالجإ

 هملع يف كلذ ناك نإ الإ ادبأ ةيملعلا ىوس هيف ام ىلاعت هللا ملع مسا اذه ىلع مث امف (تلق
 لصو اميف ًادبأ هلل ملع مسا اذه ىلع مثام معن نيدلا يبحم خيشلا هلاق امك (باوجلاف) ىلاعت
 مسا اهيف نوكي نأ لاحملا نمف هيلع اهب ينثنل الإ انل هءامسأ رهظأ ام ىلاعت هللا نأل كلذو انيلإ

 لدت يتلا يناعملل مالعأ ءامسأ يه امنإو ىمسملا ىلع ءانث اهب عقي ال مالعألا ءامسألا نأل ملع

 اهيناعمب ىمسملا وهو انيع اهب همكح اندنع رهظ نم ىلع اهب ينثي يتلا يه يناعملا كلتو اهيلع
 هلوق كلذ ديؤيو :لاق امهوحنو ملاعلاو رداقلاك ةيظفللا يناعملا هذهب ة ةامسملا يه يناعملاو

 طظافلألا هذه ال ىناعملا الإ تسيلو اهب ١ : فارعألا] *# ايي مدا يحلل ةاسألا منيو : ىلاعت

 نم اهل ٌرابتعا الف اهيلع ةلادلا اهيناعمل ةيعبتلا مكحب الإ حبقلا وأ نسحلاب فصتت ال ظافلألا اذإ
 نذإف (تلق نإف) ًاحالطصا ىمسي صاخ- مظنو ةبكرم فورح ىلع ةدئازب تسيل اهنإف اهتاذ ثيح
 روهظ ثيح نم ىتسح يه امنإو نسح ريغ لباقم اهل نوكيل ىتسحلا هللا ءامسأ تيمس امف

 اقلطم نسح وهف فرعلا يف هنسح انل رهظ امف كلذك وهو معن (باوجلاف) فرعلا يف اهتسح

 نسحف ةصاخلا امأو ةماعلا ىلع لوهجم هيف نوطبم هتسحف فرعلا ىف ف نسح هل رهظي مل امو

 يف تاركنتلا بتارم رئاس يف ىلاعت قحلاب مهتفرعمل مهيلع ىفخي ال مهل رهاظ ءامسألا عيمج

 تقو ىلإ راهنلال لوأ نم كلذو هيلإ بودنم يعس نايعس ةعمجلا ىلإ يعسلاو :لاق .عراشلا
 يف لاقو .ةيناثلا ةعكرلا نم ًاعكار مامإلا كردي نأ ىلإ ءادنلا تقو نم وهو بجاو يعسو ءادنلا
 وأ ناك ًاحابم ديعب وأ ناك ًابيرق رفس لك يف زئاج رصقلا نإ :هب لوقأ يذلا رفسلا ةالص لوصف

 رهظلا تقو لو ىف رصعلاو رهظلا نيب عمجلا زاوج ىلع مهلك ءاملعلا عمجأ دق : (لاقور

 اوقلتخاو . ةفلدزمب ءاشعلا تفقو ىلإ برغملا ريخأتي ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا ىلعو عةفرعب



 رباكألا دئاقع ثايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١4

 نم ملعن مل :لوقي كلذ لبق ناكو ةثامثلثو نيعبسلاو عساتلا بابلا يف خيشلا هركذ ام اذه ملاعلا
 هنأل هللا مسا الإ ةنسلاو باتكلا يف انيلع درو ام عيمج يف تاذلا ىلع لدي ًامسا ةيهلإلا ءامسألا
 يف كلذ ىلع مالكلا طسبو مذالو حدم ىلع لدي الو ىمسملا تاذ الإ هنم مهفي ال ملع مسا
 كلذكو كل هتركذ ام هنم تصخل ًاليوط أطسب «تاحوتفلا» نم ةثامو نيعبسلاو عباسلا بابلا
 خيشلا لاق دقو .هدمتعاف انه هتصخلو ثحبملا اذه يف «راونألا حقاول» باتك عيمج تعلاط
 يف وه ةيملعلا نم هانلق امو :ةئامو نوعبسلاو عباسلا وه يذلا بابلا اذه يف نيدلا ييححم

 سيل وأ ىمسملل دوصقم وه له قاقتشالا لوق ىلع هنإ مث قتشم هنأ ىري ال نم بهذم
 مل انئكل ةدايزلا نم لعف وه ناك نإو ةيملعلا قيرط ىلع ديزيب اصخش انيمس اذإ امك هل دوصقمب

 ءامسألا نمف هانيدان اذإ هب حيصنو هفرعنل هب هانيمس امنإو ًالثم همسج يف ومنيو ديزي هنوكل همسن
 تلبق اذإو مالعأ يهف ىنعملا اذه ىلع ءامسألا هذه تلبق اذإف دحلا اذه ىلع عضولاب نوكي ام

 اهب تعتو ىتسحلا ءامسأ عيمج تدرو اذهبو :لاق ء«تافص ءامسأ يهف حدملا ءامسأ ىلع

 يظفللا عضولا قيرط نم هسفن هب تعنف هللا مسالا امأو :لاق ؛ىنعملا قيرط نم هتاذ ىلاعت

 (تلق نإف) هقاقتشاب مهضعب لاق نإو قاقتشالا هب ديرأ ام ملعلاك تاذلل هللا مسالا نأ رهاظلاف

 ييحم خيشلا هلاق امك (باوجلاف) ال مأ ةحيرصلا ءامسألاك تاذلا ىلع لدت رئامضلا ءامسأ لهف

 تناك نإو امالعأ تسيل كلذ عم اهنكلو ةقتشمب تسيل اهنإف كش الب تاذلا ىلع لدت اهنإ نيدلا
 كلذو رقتفت الو رئامضلا ءامسأو ترعنلا ىلإ رقتفت دق مالعألا نإف مالعألا نم ةلالدلا يف ىوقأ
 ريمضل مسا وهف وه امأف «كنأ نم فاكلاو ينأ نم ءايلاو نحنو تنأو انأو اذو وه ةظفل لثم

 يتلا قحلا ةيوه ىلع لدي هنأل عضولا لصأ يف هللا مسالا نم هللا لهأ دنع فرعأ وهو بئاغلا
 [1017 :مامنألا] ه؟ْمْكَشَر ُهَنأ مُكِلَد#» : هني لثم ةراشإلا ءامسأ نم وهف اذ امأو وه الإ اهملعي ال

 كلذكو لل «يرطصإل ولسا مق وأو ٍفنبعََت# :ىلاعت هلوق لثم ملكتملا ءاي ةظفل كلذكو
 لوقلا كلذكو 11+ :ةدئاملا] 4 ميك 1غ بِك نأ َتنُك » :هلوق لثم بطاخملا ءاتو تنأ ةظفل
 كلذكو [4 :رجحلا] © َرْكِذلأ انت مَع اًنِإ# :هلوق وحن نم ان ةظفلو ةددشم انأو نحن ةظفل يف
 ءامسأ اهلك هذهف [118 :ةدئاملا] 4 ميكيَلَت ويملأ تن َكَنإَإ# :هلوق وحن باطخلا فاك فرح

 . ىهتنا كلذ لائمأو هنع ىنكمو هيلإ راشمو بطاخمو رمضم لك معت تايانكو تاراشإو رئامض

 ٍنأل ةغلدزمو ةفرع ريغ يف عمجلا زوجي ال هنأ هيلإ بهذأ يذلاو «نيتاكملا نيذه ادع اميف

 ال ذإ لمتحم ريغ صنب الإ اهتقو نع ةالص جارخإ زوجي الو فالخ الب تتبث دق ةالصلا تاقوأ

 ثيدح لكو ملعلا ةحئار مش نم هب لوقي ال اذه لمتحم رمأب تباث لصأ نع جرخي نأ يغبني

 امأو :لاق . صنب سيل هنكل حيحص وه وأ هلامتحا عم هيف ملكتي نأ لمتحمف كلذ يف درو

 ْنِم نيل يف ْكََع َلَمَج او :ىلاعت هلوقل قفاوم وهف رذع ريغل رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا
 نيب لَك يبنلا عمج يف سابع نبا لوقلو «رسي هللا نيد» : ثيدحلو 504 : :جحلا] # جرح
 لهأ نم ةعامج لاق كلذبو :لاق .هتمأ جرحي ال نأ دارأ هنإ رذع ريغ نم رضحلا يف نيتالصلا



 ١+١ هتافصو هئامسأ يناعمب ًافوصوم لزي مل ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشع ثلاثلا ثحبملا

 مسالا نأ ملعا :«ثاحوتقلا» رخآ وه يذلا ةتامسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف لاقو

 مث كلذ يف لاطأو ءيش لك توكلم هديب يذلا هنيع ىلاعت قحلا تاذ عضولاب هامسم امنإ هللا

 امل نكلو يتحلا تاذ ىلع هتلالد ثيح نم هيزنتلا ءامسأ نمضتي يهلإ مسا لك نأ ملعف : لاق

 يفن نم رخآ ىنعم ىلع لدي ىلاعت قحلا تاذ ىلع هتلالد عم ءامسألا نم هلل مسالا ادع ام ناك

 نمحرلا مسالاك مسالا اذه ةوق تاذلا ىلع ةلالدلا ةيدحأ وقت مل قاقتشالا ثيح نم تابثإ وأ

 ريغ دحأ هب يمسي نأ ملعلا مسالا اذه ىلاعت هللا مصع دقو :لاق ىنسحلا ءامسألا نم هريغو

 لْثظ ىلاعت هللا ريغل ةيهولألا بسن نم ىلع ةجحلا ضرعم يف ىلاعت لاق اذهلو قحلا تاذ

 لإ ْممدْيَت دبي امل اولاق مهنأل هللا مسالا ريغب الإ مهومس ام مهومس ولف [0* :دعرلا] 4 مهوُمَس سس
 ةقباطملا مكحب تاذلا ىلع لدي هللا مسالا نأ تملع دقق [" :رمزلا] «4َقلْر هلل َلِإ 5-2

 . ىهتنا اهتايمسم ىلع مالعألا ءامسألاك

 ركذ هنإف ملع ريغ وأ ملع هللا مسالا نإ هلوق يف خيشلا مالك ضقانت كل ناب دقو (تلق)

 عساتلا وه يذلا بابلا يف ركذ مث ملع مسا هنأ ةئامثلثو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف الوأ

 ررحيلف ملع هنأ ةئامسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف ركذ مث ملع ريغ هنأ ةئامثلثو نوعبسلاو

 اهيئاعم وه امنإ ةيهلالا ءامسألا نم دارملا نأ نم هومتررق ام ىلعف (تلق نإف) ٠ ملعأ ىلاعت هللاو

 اهب ىلاعت قحلا ىمس يتلا ةيهلإلا ءامسألل ءامسأ انيديأب يتلا ءامسألا عيمج نوكت اهظافلأ ال
 كلت لولدم هب حضوت انك يذلا حرشلا عضنف كلذك وهو ممن (باوجلاف) املكتم هتوك نم هسفن

 نم اهلف ملاعلل اهروهظ ثيح نم اهب ىمست ىلاعت هنإف انيديأب يتلا ءامسألا هذه ىلع ءامسألا
 هللا مالك اهنإ فحصملا يف ةموقرملا فورحلا يف انلق امك تاذلاب ةمئاقلا ءامسألل ام ةمرحلا

 عيمج ءامسألا ميظعت معي لهف (تلق نإف) هللاب ءاملعلا هقرعي رخآ قيقحت اهل ناك نإو ىلاعت

 ةمظعم يه معن (باوجلاف) مهتنسلأو مهتاقبط فالتخا ىلع قلخلا ةنسلأ ىلع ةرئادلا ظافلألا
 سراف ناسلب وهو هريغ برعلا فرعت ال هللا مسا نإف ةدحاو تاذ ىلإ اهعوجرل ةغل لك يف

 دجت نسلألا رئاس يف كلذ ىلع ثحباو ءروطيرك جئرفلا ناسلبو قاو ةشبحلا ناسلبو يادخ
 رفاسن نأ هي عراشلا اناهن اذهلو هيلع لدي ام ثيحح نم ناسل لك يف ًامظعم يهلإلا مسالا كلذ

 .روهمجلا مهفلاخو حوجرم بهذم وهو : رهاظلا

 نعو نيريس نب دمحم نع ؛ةمثألا فالتخا ىف ةمألا ةمحر» باتك ىف تيأر :«تلق)
 دو «ةداع كلذ ذخستي مل ام اهتقو نع ةالصلا مدقي نأ ةجاح هءارو نمل زوجي هنأ رذنملا نبا
 عاشأف هب هتيتفأ ي يننأ ةدسحلا نم صخش نظف ناوخلإلا ضعبل بهذملا اذه تيكح يننأ يل عقو

 نيب عمج نم رمألا رخآ سابع نبا لوق ةياكح ينم هعامس عم اذه ءرصمو ةكم يف كلذ ينع

 هللاو همركو هنمب هارتفا ام هل رفغي هللاف رئابكلا نم باب ىتأ دقف رذع ريغ نم رضحلا يف نيتالص
 . ملعأ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاوبلا نم لوألا ءزجلا 54١1؟

 دادمب تاثدحملا يديأب ةموقرم قاروأو انيديأ طخ كش الب وهو ودعلا ضرأ ىلإ فحصملاب
 ميظعت اهل عقو امل فورحلاو ءامسألا يف يتلا ةلالدلا هذه الولف ًالثم جازو صفع نم بكرم
 انيلع مرحي نذإف (تلق نإف) .هعجارف نيتئامو نيعستلاو عباسلا بابلا يف كلذ يف خيشلا لاطأو

 يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) كلذ وحنو ليكوو رونو عفانك ىلاعت هللا ءامسأ ريظنب يمستلا

 انقلطأ نإو كلذ بانتجا ًالقعو ًاعرش انيلع بجيو كلذ مرحي معن «نيعبرألاو ثلاثلا بابلا
 نمؤم نالف ائلق اذإ امك يلاعت هللاب هقلعت نع نيلهاذ اننوك عم هركذن امنإف دحأ ىلع اهنم ءامسأ
 ىلاعت هللا مساب قلعتملا ىنعملا اندارم سيلو دعوأو هب هللا دعو امب ًاقدصم هنوك هب اندارم نإف
 ليبس ىلع كلذ ركذت امثإف ًاميحر ًافوؤر لق ًادمحم هدبع ىلاعت قحلا ةيمست امأو نمؤملا
 بحاص نأل جرح الو هب ىلاعت هللا هامس امب ِةلي هيمسنف ىلاعت هللا مالكل ةياكحلاو ةوالتلا

 هاوأ عشاخل ليلذ دبع هبر عم هسفن يف هلي هنأ انداقتعا عم مسالا كلذ هيلع علخ يذلا وه مسالا

 ةمظعلا اهلك اهمع نإو لوضفمو لضفأ ىلاعت هللا ءامسأ ىف لهف (تلق نإف) . ىهتنا بيئم

 نأ ةئامثلثو نيعبسلاو يداحلا بابلا يف خييشلا هلاق امك (باوجلاف) ةيواستم اهلك مأ لالجلاو
 امنإف لضافت عقو نإو ةدحاو تاذ ىلإ اهلك اهعوجرل رمألا سفن يف ةيواستم ىلاعت هللا ءامسأ
 هيلإ جاتحت ام اهيفو ةندس اهيفو ةمئأ اهيفو تافاضإو بسن ءامسألا نإف جراخ رمألا كلذ

 لاوحألل رظنلاب يلكلا جايتحالا كلذ تانكمملا هيلإ جاتحت ال ام اهنمو أيلك ًاجايتحا تانكمملا

 ريخألاو رداقلا ديرملا ملاعلا يحلا مسالا ًايرورض ًاجايتحا نكمملا هيلإ جاتحي يذلاف ةدهاشملا

 هذهل ةندسلاكف ءامسألا نم يقب امو هتاذب نكمملا اهبلطي ةعبرأ هذهف رداقلا وه يلقعلا رظنلا يف

 مث داوجلا مث لضفملاو ربدملا مسالا ةبترلا روهظ يف ةعبرألا ءامسألا هذه يلي مث ءامسألا
 ةنجلاو ةيفاعلاو ءالبلاو ةرخآلاو ايندلاو ةداهشلاو بيغلا ملاع ناك ءامسألا هذه نعف طسقملا

 . ىهتنا رانلاو

 يف لوقيو 0 | بهذي هنع ىلاعت 10

 ضرم لسكلاو :لاق مث ضيرملل رضحلا يف عمجلا زاوج :هب لوقأ يذلا :(لاقو)

 نأ فاخي ثيحب هيلع لاوحألا ءاليتسا هضرم ناك نم امأو هب عمجلا زوجي الف كلذ عمو سفنلا

 «ضرم لاحلا نأل عمجلا هل زوجيف هيلع ىمغي نأ نضيرملا فاخي امك لاحلا هيلع بلغي

 بهذأ يذلا فوسخلا ةالص يف لاقو .ةعيرشلا رهاظ ىلع ررحيو لمأتيلف ىهتنا . ةحص ماقملاو

 ةالص تحصو هتأزجأ ىلص ةالص يأبف ِلَ# يبنلا نع تتبث يتلا روصلا يف ريخنم مامإلا نأ هيلإ
 ًاعبات اهيف ريصي مامإلا نوكل رظن اهيف يدنع هنإف مالسلاب راظتنالا اهيف يتلا ةياورلا الإ ةعامجلا
 مامإلا رمأ هلك يبنلا نأ ىنعملا قيرط نم مزج ريغ نم يفقوت ببسو :لاق ًاعوبتم هللا هبصن دقو
 يبأب نومتأي اوناك سانلا نأ ةياورلا تءاج دقو :لاق .ةجاحلا يوذو ضيرملا ةالصب يلصي نأ



 ١ هتافصو هئامسأ يناعمب ًافرصوم لزي مل ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشع ثلاثلا ثحبملا

 :ةرقبلا) * ميل ملا ره الإ هَ 5 هَّن# :هلوق وحن يفو ةيمسنلا يف مدقت كلذلو ءامسألا

 قئاقحل عماجلا مسالا هنأ ىلع نوققحملا عمجأو ءامسألا نم هيلع فقطعي امم ركذ ام ىلع "5

 هللا مسالا ركذلو يأ [45 :تربكتعلا] © ٌرَبَحأ هنأ ٌركْدْلَو# ًاضيأ كلذ ريظنو لاق اهلك ءامسألا
 نم ةذاعتسالل رظنلاب اضيأ كلذ وحن نيدلا يبحم خيشلا لاق .ىهتنا ءامسألا رئاس ركذ نم ربكأ
 انيتأي يتلا قرطلا نآل ءامسألا نم هريغ نود هللا مسالاب ةذاعتسالاب رمألا صخ امنإ لاقف ناطيشلا

 هللا مسالا دجي اهنم انءاج قيرط لكف عماجلا مسالاب ةذاعتسالاب انرمأق ةنيعم ريغ ناطيشلا اهنم

 . ىهتنا عورفلا ءامسألا فالخب انيلإ لوصولا نم هل ًاعنام

 امنإ [50 :تايراذلا] © ُهَّنَأ َلِإ ًادق# : ىلاعت هلوق ىف نينامثلاو يناثلا بابلا ىف ًاضيأ لاقو
 عم هللا دي لك لاق ةرثكلا ىلإ دانتسالا عبطلا فرع يف نأل هللا وه يذلا عماجلا مسالاب ءاج
 نمو ريخلا ءامسأ عومجم ىلاعت هللاو ةرثكلا ىلإ اهدانتساب نامألا اهل لصحي سفنلاف ةعامجلا
 قايس يف ةريثك ةمحرلا ءامسأو ةليلق ماقتنالاو ذخألا ءامسأ دجو ةيهلإلا ءامسألا ةفرعم ققح

 .كاده ىلوتي هللاو هررحو ثحبملا اذه لمأتف . ىهتنا هللا مسالا

 ءامسألا نم هريغب سنألا حصي امك ىلاعت هللاب سنألا دحأل حصي له (تلق نإف) (ةمتاخ)
 دنع دحأل حصي ال تاذلاب سنألا نأ نيتئامو نيعبرألا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف)
 ادبأ ىلاعت هللا ءامسأ نم مساب سنألا حصي ال هنإ لوقت لب ةسناجمملا ءافتنال نيققحملا عيمج

 ريغ ال لامعألا رونو ىلاعت قحلا تابيرقت نم دبعلا ىلإ لصي ام ىلإ عجرت سنألا ةقيقح امنإ
 نفحرلا لهف (تلق نإف) .ملعأ هللاو ىهتنا طلغ دقف ىلاعت قحلا تاذ نيعب سنأ هنإ لاق نمو
 هلاق امك (باوجلاف) زمرهمارو كبلعبك بكرم دحاو مسا امه مأ روهشم وه امك نامسا ميحرلا

 . ىهتنا لاؤسلا يف ركذ امك دحاو مسا امهنأ فشكلا هاطعأ يذلا نإ رارسألا باب يف خيشلا

 درفأ املف ًابكرم هنوفرعي اوناك رافكلا نأ انغلب دقو :ةثامو نيعستلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 مأ ةيهلإلا ءامسألا قئاقح عيمج عمجي يهلإ مسا لك لهف (ليق نإف) «ىهتنا هوفرعي ملو هوركنأ
 لك نأ «تاحوتفلا» نم عبارلا بابلا يف خبشلا هلاق امك (باوجلاف) هتقيقح ىدحتي ال مسا لك'

 يف ءامسألا قئاقح نيب زييمتلا دوجو عم اهيلع يوتحيو ءامسألا قئاقح عيمج عمجي يهلإ مسا

 مامإلاف لق هللا لوسر ضرم لجأ نم ففخي ناك هنأ لمتحيف لي هللا لوسري متأي ركب وبأو ركب

 راظتنالا ةياور يف رظن يدنع حجرتي مل اذهلف هجوب ًامامإ هجوب ًامتؤم نوكي ةلاحلا هذه لثم يف
 مكح هتالص مكحف ناطيشلا نم ةالصلا يف دبعلا ةسوسو ترثك اذإ لاقو .ررحيو لمأتيلف ىهتنا

 ناكرألا يدؤيو «ةبراحملا يف اهلك ةالصلا عطق ولو ةبراحملا ىلع يلصيف فوخلا ةدش ةالص

 دهاجعملا يدؤي امك هتطاب يف ةالصلا يف هنأ روضحلا نم هل يذلا ردقلاب تعرش امك ةرهاظلا

 هينيعب ءاميإلاب هرهاظ يف ةالصلا نم هل يذلا ردقلاب تعرش امك هنطابب ةفياسملا لاح ةالصلا
 هتسوسو هرضي الف كلذ عم ناطيشلا هل سوسو نإو :لاق رهاظلا هودع داهج يف هناسلب ريبكتلاو



 رباكألا دتاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١45

 نإف) . ىهتنا يرصع لهأ نم اقئاذ هل رأ ملو هيلع ىلاعت هللا ينعلطأ ماقم اذهو لاق دوهشلا
 (باوجلاف) ًاراهنو اليل مئادلا رهسلا وه يذلا ةيمويقلاب قلختلا قلخلا نم دحأل حصي لهف (تلق
 حصي يتلا ةيهلإلا ءامسألا يقابك هب قلختلا حصي هنإ نيعستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك

 لك كيش ب لاق امك قحلا صئاصخ نم كلذ سيلو قرف الب قلخلا نم دحأل اهب قلختلا
 دحأل حصي لهف (تلق نإف) .ىهتنا هب قلختلا عوقو نم هانلق ام قحلاو لاق دينج نب هللا دبع

 ال نيدلا ييحم خيشلا هلاق امك (باوجلاف) نيملاعلا نع ينغلا وأ ةيدحألا وأ ةيوهلا مساب قلختلا
 اهب قلختي نأ حصي الف ىلاعت قحلا صئاصخ نم رومألا هذه نأل دحأل كلذب قلختلا حصي
 ىلع ءامسألاب قلختلا نأ ملعا : رارسألا باب يف ًاضيأ لاق دقو ًايلقع ًارظن الو ًانايعال قولخم
 كنع اذه لثم رهظي نأ يخأ اي كايإف قافولاو فالخلا نم اهيق امل قالخألا بعصأ نم قالطإلا
 هذه ىف لمأتف . يهين ذال نم ىلإو ةاعتسا نميف كنم كب ةرعأ لاق نم دهشم ىلإ كلوصو لبق
 هيلإو ليكولا معنو يبسح وهو كاده ىلوتي هللاو باتك يف ةعومجم اهدجت ال كنإف رهاوجلا
 . ريصملا

 ريغ الو نيع ال وأ ريغ وأ نيع يلاعت هتافص نأ يف :رشع عبارلا ثحبملا

 هلاق امك كلذب اوحرصي مل مهو ةلزتعملا ىلإ بسني ةيتاذلا تافصلا يفن نأ يخأ اي ملعا
 تاذلا تافص مهيفت نم كلذ سانلا ذخأ امنإو ؛هتيشاح» يف فيرش يبأ نبا مالسإلا خيش
 رداق ملاع يح ىلامت هنأ ىلع ذوقفتم ةلزتيملاف الإو ةدئاز اهنوك ثيح نم ًالثم ملعلاو ةردقلاك

 يف مالكلا قلاخ. هنأ ملكتم هنأ : ىنعمف اولاق ةدئاز ةفصب ال هتاذب نككل ملكتم ريصب عيمس ديرم

 مايقو يلغفللا الإ مالك ال نأ مهمعزو يسفنلا مالكلا راكنإ ىلع مهنم ءانب اذهو لاق ًالثم ةرجشلا

 مزالو مهيهذمل مزال ريرقتلا اذه ىلع تافصلا يفن نم مهنع لقن امف عنتمم ىلاعت هتاذب يظفللا

 تافص نأ ةنسلا لهأ بهذمو :لاق مث «؛كلذ يف لاطأو حجارلا ىلع بهذمب سيل بهذملا
 ىلاعت قحلا :اولاقو كاكفنالا لبقي ال ًاموزل اهل ةمزال اهب ةمئاق تاذلا ىلع ةدئاز ةعبسلا قحلا
 رثكأو يرعشألاف اهيف اوفلتحا دقف ءاقبلا ةفص امأو لاق اذكهو ةردقب رداق ملعب ملاع ةايحب يح
 ىلاعت هنإ ةلزتعملا هلوقك مهريغو نامامإلاو يضاقلا لاقو تاذلا ىلع ةدئاز ةفص اهنأ ىلع هعابتأ

 الف ةعمسو ءاير لتاقي نأ هئانثأ يف هل ضرع مث صالخإلا ىلع داهجلا يف عرش اذإ هنأ امك
 ةفلاخم يف عقيو هلمع لطبي نأ يغبني الف لاتقلا ةأشن لوأ يف حيحص لصألا نأل كلذب يلابي
 صضيرملا ةالص يف لاقو ناطيشلا ضرغ قفاويو [5 : :دمحم] * يكلم اَوِطُي الو#» :ىلاعت هلوق

 اذإف ضرألا يف هدوجس لاح طقف هتهبج عضوم نم هعفدي نأ لاملا عفد يف هيلإ بهذأ يذلا

 مزلي الف كلذ ىلع داز امو هلتاقيو هعفدي نأ رومأملا كلذلف ءهدوجس عضوم نيبو هنيب لاح
 مل اذإ برعلا دنع هيدي نيب ىمسي يذلا ردقلا يف راملاب قلعتي مئإلاو هلاتق الو هعفد يلصملا

 .لاح لك ىلع ةحيحص ةالصلاو :لاق .ًائيش كلذ يف عراشلا نع دجن



 4١ه ريغ الو نيع ال وأ ريغ وأ نيع ىلاعت هتافح نأ يف :رشع عبارلا ثحبملا

 ىفن امنإو لاق نيدلا لوصأ بتك ىف ةروطسم نيبناجلا نم ةلدألاو :لاق «ءاقيب ال هتاذل قاب
 دحاو هتاذل ميدقلا اولاق ةنسلا لهأو ءامدقلا ددعت نم ًابوره هريرقت رم ام ىلع تافصلا ةلزتعملا
 ؛هتاذل ميدقلا يف نوكي ال ددعتلاو تاذلاب ال تاذلل تبحو تافص هذهو سدقملا تاذلا وهو

 .نيملكتملا مالك ىهتلا هتيشاح يف عماوجلا عمج- حرش نم قاقتشالا ثحبم يف هركذ .ىهتنا

 ملعا :هللا همحر افو نب يلع يديس لاق دقف مهنع ىلاعت هللا يضر ةيفوصلا هلاق ام امأو

 نم ءامدقلا ددعت نم ةلزتعملا فالخ املإو ةقيقحلاب دذعت الو هيف ةرثك ال دحاو ءىش تاذلا نأ

 ةدحولا يف حدقي ال يرابتعالاو يرابتعا ددعت وه امنإ كلذو تافصلاب اهنيعت رابتعا ةهج
 قرفلا امف (ليق نإف) .ىهتنا فكلل رظنلاب عباصألاك وأ اهلصأل رظنلاب ةرجشلا عورفك ةيقيقحلا
 يف دهشتلا ىلع مالكلا يف نيدلا يبحم خبشل هلاق امك «باوجلاف) فاصوألاو تافصلا نيب
 امأو فوصوملا نيع ىلع ةدئاز نيعو دئاز رمأ اهنم لقعي تافصلا نأ «تاحوتفلا) نم ةالصلا

 . ىهتنا ةدوجوم نيع اهلام ةصاخ ةبسنب فوصوملا نيع نوكت دقف فاصوألا

 مامإ يئانكلا هللا دبع يبأ هخيش نع ةئثامعبرأو رشع سداسلا بابلا يف ًاضيأ ركذو

 ًاريغ وأ ًائيع ةيهلإلا تافصلا نوك ىلع ًاليلد فلكت نم لك :لوقي ناك هنأ برغملاب نيملكتملا
 نإ هبقع يتآلا ثحبملا رخآ يتأيسو ًاميظعتو ًابدأ رثكأ وهف نيع اهنإ لاق نم نكل لوخدم هليلدف
 مالكلا نيدلا يبحم خيشلا طسب دقو هعجارف دراولا وه هنأل ءامسأ تافصلا يمسن نأ بدألا نم

 هركذ ام «تاحوتفلا) عيمج يف هنع هتيأر ام نسحأو ريغ وأ نيع يه له تافصلا ثحبم ىلع

 نيسمخلاو سداسلا بابلاو رشع عباسلا بابلا يهو اهركذ يتآلا ةسمخلا باوبألا هذه يف
 ةثامسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلاو ةئامعبرأو نيعبسلا بايلاو ةثامثلثو نيعبسلاو ثلاثلا بابلاو

 بسن الك ةيهلإلا تافصلاو ءامسألا عيمج نأ ملعا :لاقف رشع عباسلا بابلا يف هلاق ام امأف
 ضعب همعز امك رخأ نايعأ دوجوب ةرثك كانه حصي ال هنأل ةدحاو نيع ىلإ عجرت تافاضإو

 ولخي ال مث اهب ةمولعم ةيهولألا تناكل اهب الإ هلإ وه امو ةدئاز ًانايعأ تافصلا تناك ولو راظنلا

 الولعم نوكي ال ىلاعت هللاف هئيع نوكت ال وأ هسفتل ةلع نوكي ال ءيشلاف هلإلا نيع يه نوكت نأ
 هنوك نم هلإلا راقتفا كلذ نم مزليف ةبترلاب لولعملا ىلع ةمدقتم ةلعلا نإف هنيع تسيل ةلعل

 ناتلع هل نوكي ال لولعملا ءيشلا نإ مث لاحم وهو هل ةلع يه يتلا ةدئازلا نايعألا هذهل ًالولعم

 يف ىسيع خفن نأ ىلع هانبمو ؟ال وأ مالك وه له :ةالص يف خفنلا يف اوفلتخا :(لاقو)

 نك نم ًالدب خفنلا ربتعا نمف :لاق .عطقي ال حصألا ؟هبر عم هروضح عطقي له هللا نذإب رئاطلا

 «َقْذِإِب م هلوق لعجي امو ًامالك هلعجي مل ًاببس هلعج لب نك ىنعمب ال هربتعا نمو ًامالك هلعج

 لاقو .ررحيو لمأتيلف ءها 1٠١[ :ةدئاملا] هكاَف ٌحُشنَتْماط هلوقل ال اربط ُنْوْكَتْمط هلوقل ًالومعم
 ةعورشملا راكذألا نم وهو هللا ركذ هنإف هيلع ملس نم ىلع مالسلا دري يلصملا نأ هب لوقأ يذلا

 : هلوق لكم سانلا ركذ هيفو زئاج ة ةالصلا يف ءاعدلاو هيلإ عجري لصأ هلف ةالصلا يف دهشتلا يف
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 هتاذ ىلع ةدئاز ًانايعأ تافصلاو ءامسألا نوكت نأ لطبف اهب الإ ًاهلإ نوكي ال ةريثك للع هذهو

 نأ يخأ اي ملعا :هلوق وهف نيسمخلاو سداسلا بابلا يف هلاق ام امأو .ىهتنا كلذ نع هللا ىلاعت
 نيملكتملا ضعب عبتت دقو ةحضاولا ةلدألا ىلع اهانبم نأل دئاقعلا يف حصي ال ميقسلا ءارقتسالا

 ةفصب الإ طق ملاع نوكي ال نأ هليلد هاطعأف هسفنل ملاع وه نم اهيف دجي ملف تاثدحملا ةلدأ

 قحلا نأ اتملع دقو لاق ًاملاع نوكي نأ هب تماق نميف اهمكحو ًاملع ىمست هتاذ ىلع ةدئاز
 خييشلا لاق ءهب ةمئاق هتاذ ىلع ةدئاز ةفص ملعلا كلذ نوكيو ملع هل نوكي نأ دب الف. ملاع ىلاعت

 دئاز رمأب ال هتاذب كلذ لك ريبخلا رداقلا ملاعلا هللا وه لب ميقس ءارقتسا اذهو :نيدلا ييحم

 ناكل اهب الإ تاذلا لامك نوكي ال لامك تافص ىهو هتاذ ىلع دئاز رمأب كلذ ناك ول ذإ اهيلع
 ىلاعت دئازلا اذه اهب مقي مل اذإ رقفلاو صقتلاب هتاذ تفصتاو هتاذ ىلع دئاز ءيشب ىلاعت هلامك
 هريغ اهنإ ىلاعت قحلا تافص يف لوقي نأ نيملكتملا ضعب اعد يذلا وه اذهف كلذ نع هللا

 تاذ لامك عم هعفر ردقب يناعملا تافص نم ملعلا ىأر هنأ هيطخ- ببسو باوصلا قيرط أطخأف
 أعم قحلاو قلخلا قح يف ينعي ًابئاغو ًادهاش هدرط كلذ ليلدلا هاطعأ املف قلخلا نم ملاعلا

 ىلاعت همسا ىلع مالكلا يف ةئامسمخو نيسمخللاو نماثلا بابلا يف ركذ خيشلا نأ ىلع .ىهتنا

 نيعب ناسنإلا هكردي ملع لك يف كلذو دئاز رمأب ال هتاذ نم هملع نوكي نم قلخلا نم نأ ميلعلا

 ًادوجوم هنوكب الإ هلبقي ال ام هيلع درو اذإف رخآ رمأ ىلإ هليصحت يف رقتفي الو ةصاخ هدوجو
 مدع هل مقي ديبعلا ضعب ناك اذإف لوقي هنأك لمأتيلف .ىهتنا يتاذلا هملع وهف صاخ جازم ىلع

 ملع نأ ىلاعت قحلا ملعو دبعلا اذه ملع نيب قرفلا نكل ىلوأ قحلاف هريغ نم ملعلا ةدافتسا
 ةقيقح هتاذب هملع ناك نم مسق نم هملع سيلف حورلا هيف خفن نيح هل ىلاعت هللا نم ةبه دبعلا
 هلوق وهف ةئامثلثو نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف هركذ ام امأو طلغلاو كايإو كلذ ملعاف هللا وهو

 تافص تناك ول هنأ ملعي انه نمو نيمكاحلا ريخ هنأل ءيشب هللا ىلع مكحلا زوجي ال هنأ ملعا
 وه الو اهيلع دئاز وه امب تاذلا ىلع مكحل مهضعب هب لوقي امك هتاذ ىلع ةدئاز ىلاعت قحلا

 وهو دهاشلا ىلع بئاغلا سايق اهيف مهلصأو نيملكتملا نم ريثك ةلأسملا هذه يف لز دقو اهنيع
 هتقيقحو هيلع موكحملا تاذ ملعت نأ ريغ نم ام رمأب هيلع موكحملا ىلع مكحلا نإف طلغلا ةياغ

 امأو .ىهتنا بئاغ ىلع ضقي مل ثيح ةفينح ابأ هللا محرف كلذي هيلع مكاحلا نم ميظع لهج
 وهف ملعلا مولعم ملعلاق ملعلا ملعي ملعلاب نأ ملعا هلوق وهف ةئامعبرأو نيعبسلا :بابلا يف هلاق ام

 وأ ءاعدب عورشم هللا ركذ لكو اهريغ الو ةالص صخي ملو ريخأتلا يغبني الف ءاغلاب ماجف [45

 .ررتعيو لمأتيلف ىهتنا هريغ

 نأل ءاضق ال ءادأ اهالصو اهركذت اذإ مئانلاو يسانلا ةالص نإ هب لوقأ يذلا :(لاقو)

 امهقح يف اهتقو كلذ سيلو هةموو هنأيسن لاح يف ةالصلا كلتب بطاخمم ريغ يسانلاو مكانلا



 ١ 1 ةيفيقوت ىلاعت هللا ءامسأ نأ داقتعا بوجو ىف :رشع سماخلا ثحبملا

 ال كلذ ريغ تنأ ال كملع الإ كنم ىلاعت قحلا فرع امف ملاعلا ةفص ملعلاو ملعلل مولعملا

 نيدلا يبحم خيشلا لاق ىلاعت قحلا ةقيقح دوهش نع يأ باجح ملعلا اولاق انه نمو كل حصي
 طقف هريغ يه ام اهنإ تافصلا يف نيملكتملا ضعب لوق ىلع ىشمتي يذلا وه هانركذ يذلا اذهو
 وه ىلع دئاز لوقعم هنأ نم اوأر امل كلذ امنإف وه يه الو لوقملا اذه دعب مهلوق امأو .فقيو
 امو لاقف هب هفصي ملع ريغ نم وه تبثي نأ ىلع ردق امو وه تافصلا نوكت نأ لئاقلا اذه يفنف
 خيشلا لاق هريغ يه الو وه يه ال قحلا تافص لاقو همهف هاطعأ امب قطنف راحف هريغ وه

 انكلو لاق هلئاق فشك مدع ىلع لدي هيف حور ال هلوقو ةدئافلا نم يلخ مالك وهو نيدلا يبحم

 ال نحنو دب الو دئازلا لقعي هنإف ملكتملا هلوقي ام دح ىلع هلقن مل لوقلا اذه لثم نحن انلق اذإ

 سايق يف عقاو ريغ اهنإ لوقي نم نإف نيع ةيهلإلا تافصلا نأب انفشك فلاخي الو. دئازلاب لوقن

 الإ ريقف هللا نإ اولاق نيذلا ىلع اذه داز امف تاذلا ىلع ةفصلا ةدايز ىف قلُخلا ىلع ىلاعت قحلا

 نيلهاجلا نم نوكن نأ هللاب ذوعنف اهريغب الإ نوكي ال تاذلا لامك لعج هنإف طقف ةرابعلا نسحب
 لاق هبو ًانيقيو ًافشك ريغ ال نيع تافصلا نأب لئاق هنأ خيشلا مالك عيمج نم صخلتف . ىهتنا
 .كاده ىلوتي هناحبس هللاو ىلوأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع امو نيملكتملا نم ةعامج

 ةيقيقوت ىلاعت هللا ءامسأ نأ داقتعا بوجو يف :رشع سماخلا ثحيملا

 انل زوجي ةلزتعملا تلاقو عرشلا يف درو نإ الإ ًامسا ىلاعت هللا ىلع قلطن نأ انل زوجي الف

 وبأ يضاقلا كلذ ىلإ لامو عرش اهب دري مل نإو ىلاعت هب اهانعم قئاللا ءامسألا هيلع قلطن نأ

 مالعألا هئامسأ يف مالكلا سيلو هتيشاح يف فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا لاق ينالقابلا ركب
 هيلع هبن امك لاعقألاو تافصلا نم ةذوطأملا ءامسألا ىف فالخلا امنإو تاغللا ىف ةعوضوملا
 يرابلا فصتا ام عازنلا لحم ؛دصاقملا» يف نيدلا دعس ىلوملا لاقو «فقاوملا حرش» يف دّيسلا
 . ىهتنا لالخإ مهو ريغ نم ميظعتلاو لالجلاب ارعشم ناكو هب نذإ انل دري ملو هانعمب العو لج
 ءايربكب قيلي ال أرمأ هقالطإ مهوي ام قالطإ نع زارتحالل ريخألا ديقلاو نيدلا لامك خيشلا لاق
 نإف هيقف ظفلكو ةلفغ هقبسي ًاملع اهب دارملا نوكي دق ةفرعملا نأل ًالثم فراع ظفلك ىلاعت للا

 لهج ةقباسب رعشي كلذو ءيش هنم مهف ام همالك الولو همالك نم ملكتملا ضرغ مهف هقفلا

 بابلا يف خيشلا ركذ :تلق .هعجارف كلذ' ليصافت يف لاطأو اهتقو ريغ يف ءاضق نوكي ىتح

 اذإو اهيف حور ال ةتيم يهف بلق روضح اهيف لصحي ال ةالص لك نأ ةئامسمخو نيثالثلاو يناثلا

 يذلا روصملا قفانملا ةالص يه هذهو :لاق ةمايقلا موي اهبحاص ديب ذخأت الف حور اهيف نكي مل

 تادابعلا عرش ام ىلاعت قحلا نأ كلذ حاضيإو ءردقي الف ؟تقلخ ام ّيحأ : ةمايقلا موي هل لاقي

 قحلاب ةقرعملا نم هيطعتو هيلع لدت امل اهعرش امنإو طقف ةرهاظلا اهتروص ةأشن ةماقإ درجمل
 . ملعأ ىلاعت هللاو ىلاعت
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 كلذ وحنو لاقعلا نم ذوخأم يغبني ال ام ىلع مادقإلا نم عنام ملع لقعلا نإف لقاع ظفلكو

 . ىهتنا

 ييحم خيشلا لاقف ةيفوصلا نم نيققحملا مالك امأو «نيملكتملا مالك نم هتيأر ام اذه

 «زْهبْسَي هللا وسن نم أمسا هل قتشن نأ ًاعامجإ ٍذوجي ال هنأ ملعا :هتع ىلاعت هللا يضر نيدلا
 هلوق وحن نم الو [ 6 :نارمع لآ] # دل ٌركحُم مستو اوركَمَو# :هلوق وحن نم الو ١5[ :ةرقبلا

 ناك نإو 1309 ةبوعلا] # مريت دك هنأ اوسشإ9## :هلوق وحن نم الو [4١؟ :ءاسنلا] هَعدَح ٌوُهَو#'
 تاعي دعم ابدأ امقف ةباحسلا ليبس ىلع هولسف نآرقلا ىف هسفن ىلإ كلذ فاضأ يذلا وه ىلاعت
 :دشنأ مث هب ال انب ةقئاللا ظافلألاب انتطاخسمو انلوقعل ىلاعت هلزنت ثيح نم هنم لجخنو ىلاعتو

 رمسسلاو رارسإلا ةقوسلا عم اهل اهبصانم تلج نإو كولملا نإ

 بلق يف ًاميظعت كلذب دادزي هلالجو هتمظع ةلمج نم هدابعل ىلاعت قحلا لزنت نأ ملعف

 ةنسلاو باتكلا ىف ةدراولا ىنعي 18١[ :فارعألا] * يَمْلَل ةَمنأْلا ُّيَو# :ىلاعت لاق هب فراعلا
 .هلبق ثحبملا يف كلذ رم دقو .ىهتنا لباقم اهل نوكي نأ حلصي ال هنأل ىنسح الإ مثامو

 هل اوقتشي نأ ىلاعت هللا عم بدألا لهأل سيلأ :ةثامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف لاقو

 يف ًاضيأ لاقو حيحصلا رظنلا وأ فشكلا كلذ ىلإ مهقيرط ناك ءاوس فرعلا يف ًانسح ولو أمسا
 هقتلطأ امف هلسر ةنسلأ ىلع هسفن هب ىمس امي الإ ىلاعت هلل يمست نأ انل زوجتي 7 دصقلا باتك
 لاقي نأ زوجي ال هريغو رارسألا باب يف لاقو هلو هب نحن امنإف الق ال امو هانقلطأ هسفن ىلع

 نأ هنم لقاعلا مهفي دق هنأل ةحصلا ىلإ ديعب هجو هل ناك نإو ءايشألا ردصم هنإ ىلاعت قحلا يف

 قنع ءافلخلا ضعب برض دقو رفك وهو كلذب مهضعب حرص لب قحلا تاذ نم لصفنم ملاعلا
 :هرعش يف لاق نم

 عطاق تنأ الو عوطقم تننأ الو ةعطق كتاذ سفن نم ىرولا تعطق

 وه ناك نإو ميدق ىلاعت قحلا يف لاقي نأ يغبني ال :«دصقلا» باتك يف خيشلا لاقو

 وذ ىلاعت قحلا لاقي نأ يغبني ال كلذكو لاق يدبألاو يلزألا هلثمو لوألا ىلاعت همسا ىنعمب
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 [؟ :كلملا] # لَو َبَوَمْلأ ّقَلَ# :ىلاعت هللا لوقل كلذو درو امك يح ىلاعت هنإ لاقي امئإو ةايح

 ىلع هللا هلضأ نمم هنأل هيلع ءاضق ال ًادماع ةالصلا كرات نإ :هب لوقأ يذلا :(لاقو)

 ءه ١ ًاديدج ًامالسإ ملسي نأ هل يغبنيف مثآ هنأ ىلع عامجإلا عم ةفئاط تلاق كلذبو ملع

 تاقوأ نإف هيلإ عجري تايسنملا تاولصلا بيترت ةيعورشمل لصأ ال :لاقو .ررحيو لمأتيلف

 هئيعب نوكي يذلا دحاولا تقولا ىف الإ ءاضقلا يف بيترتلا نوكي الو ةفلتخم تايسنملا ة ةالصلا

 كلذل نوكيف نيتالصلا نيب رب عمجلاب لوقي نم بهذم يف الإ روصتي ال اذهو أعم نيتالصلل أتقو

 يف هيلإ بهذأ يذلا وهسلا دوجس يف لاقو .ررحيو لمأتيلف .ه ! هرظن يف هيلإ مجري لصأ



 15 ةيفيقوت ىلاعت هللا ءامسأ نأ داقتعا بوجو يف :رشع سماخلا ثحبملا

 نأل كلذو ام هجوب الإ ملاعلا عرتخا ىلاعت هنإ لاقي ال كلذكو هب فصوي ال ىلاعت هقلخ امو

 هنإ لاقي ال كلذك أتباث ناك امو ةداهشلا ملاع ىلإ هزورب لبق ىلاعت هملع يف ًاتباث ناك هلك ملاعلا
 نأ ىلاعت قحلل زوجي لاقي ال كلذكو لاق ملعلا »هب قبس ام قفو ىلع هزربأ لاقي امنإو هعرتخا

 هيلع لد الو ةنس الو باتك يف انل دري مل هللا ىلع زاوجلا قالطإ نأل هلعفي نأ زرجيو اذك لعفي

 لهأ دقتنا دقو هللا الإ لعاف مثامو نيزئاجلا دحأ عوقوب حجرملا ىلإ رقتفي زاوجلا نأ عم لقع

 ىفخي الو ةميدقلا هتدارإ ريغ اهب حجري ىلاعت حلا نوكي ىتح ةدارإ تابثإ ىلإ بهاذملا هذه
 وهو هتاذ ىلع دئاز وه امب هيلع ًاموكحم ىيلاعت قحلا ريصي هنأل طلغلا نم بهاذملا هذه ىف ام
 . ىهتنا ىرخأ تاذ نيع

 زاوجلا قالطإ نإ هب لوقن يذلاو :ةئامعبرأو نيرشعل !! بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاقو

 نيعلا نأل كلذو ىلاعتهل لاثمألا برض ىلاعت هللا هملع يذلا فراعللا زئاج ىلاعت قحلا ىلع
 اهقلخي ال نأ زئاجو اهقلخي هنأ زئاجف مدعلا لبقتو دوجولا لبقت ةنكمم اهنوك ثيح نم ةقولخملا

 ةجاح الو ًاضيأ هللا وهو حجرملابف دجوت مل اذإو هللا وهو حجرملابف تدجو اذإ مث دوجوم الف
 لمكأ هللا عم بدألا ناك نإو بهاذملا هذه لهأ مالك ميقتسي كلذبو ةدئاز ةدارإ فلكت ىلإ

 باحصأ قفتاو اذك لعفي هللا نوكي نأ زوجي لاقي نأك لجو زع هللا ىلع زاوجلا قالطإ

 يركنم نم ةعامج هبو هسفن ىري نأ زوجي ىلاعت هنإ مهلوق ىلع ديعس نب هللا دبعو يسنالقلا
 (باوجلاف) درو امك ءامسأ تافصلا ىمست نأ بدألا ىلوألا لهف (تلق نإف) ملعأ هللاو ةيؤرلا

 ىنسحلا تافصلا لاق ام 184١[ :فارعألا] « َىْنملَل آملا هََر# :ىلاعت لاق كلذ ىلوألا معن
 هكمألا يَو» لاق ىلاعت هللا نأل ًامسا تافصلا ىمست نأ بدألا نم رارسألا باي يف خيشلا لاقو
 ملاعلل ةئكمملا ةفرعملا قح هفرع نمف اهب ه هوفصق لاق امو 8 :فارعألا] * ابي هوْعْدَك قَتَلَ

 هلعج نم ىرت الأ تافآلا نم اهيف امل تافصلا يف ربخ انل دري ملو لاق هفصي ملو ىلاعت هامس
 فقوت اذإ تاذلا نأ ىلاعت هفصو نم ملع امو افوقوم ناك كلذك نكي مل نإ لوقي فيك افوصوم

 رقتفا هتاذل هلامك نكي مل نم مهمالك يفو فرصلا صقنلاب اهيلع مكح فصولا ىلع اهل امك
 لئاقلا اذه لهج دقف هنيع تسيل ىلاعت هتافصو «هتافص ىلإ لامكلا لوصح يف ليلدلاب

 لبق اهيف دجسي مالسلا لبق دلو هللا لوسر اهيف دجس يتلا عضاوملا نأ وهسلل دوجسلا عضوم

 امم كلذ ريغ امأو :لاق .مالسلا دعب اهيف دجسي مالسلا دعب اهيف دجس يتلا عضاوملاو مالسلا

 نم دجسف فاش سمخ هنأ اديرشت ل لل لور اهيف اهس ينل عضاوملاو :(لاق)

 :ةدايزلل دجس له هدوجس ىف سانلا فلتخاو : لاق وجتسف ًايهاس ًاسمخ ىلع دجسق



 رباكألا دئاقع نايب يق رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 16

 د َكّْيَن ٌنَحْبْس# :ىلاعت لاق دقو تاوذلا نيابت ىلع ليلد تافصلا يف ةكراشملاو هنوك تافصلاب

 وهف مسالا نع ال ةفصلا نع ةيآلا هذه يف هسفن هزنف 14 :تافاصلا] 49 ترث اع ٌوَّرِعْل

 لحملا يف الإ ءيش ىلاعت هللا نإ : ابدأ لاقي ال كلذكو . ىهتنأ ةفصلاب ال مسالاب فورعملا

 نم نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاق دقو سايقلا يغبني الو كلذ هيف درو يذلا

 ينتعمجل ًائيش تنك ول ينأل ءيشب تسل هصن ام ةينابرلا فتئاوهلا ضعب ىف تعمس «تاحوتفلا»

 ييعمب وه ناك نإو ليخس ىلاعت قحلا لاقي ال كلذك . ىهتنا لئامأ ال انأو لئامتلا عقيف ةيثيشلا
 .كاده ىلوثي ىلاعت هللاو هسفن ىلع ىلاعت هقلطي مل ام لك عنملا كلذ ىلع سفو عناملا مسالا

 يهو صوصخلاب ةدنامثلا ءامسألا تارضح يف :رنشع سداسلا ثحيملا

 يقابلا ملكتملا ريصملا عيمسلا ديرملا رداقلا ملاعلا يحلا

 يناعمب اكربت هتاقلعتم نم ةلمجب مسا لك حضوتإف باتكلا ثحابم لجأ نم ثحبملا اذهو
 ءامسألا رئاس ىلع مدقتلا هل يحلا مسالا نأ يخأ اي ملعا :قيفوتلا هللابو لوقنف ىلاعت هللا ءامسأ

 لاق كلذلو لوألا مسالاب ةقيقحلا ىلع توعنملا وهف روهظلا يف مسا همدقتي نأ نكمي الف
 مسالا يلي يحلا ىلاعت همسا لعجف [؟ :نارمع لآ 40 سل ا 5 هنا : ىلاعت

 يحلا ةقيقحو يحلا ريغ نم ءامسألا نم ءيش قئاقح دوجو ليحتسيو ءامسألاو توعنلل عماجلا
 تيأر دقو ىلاعت هللاب صاخ كلذ امنإ قلخلا نم دحأل كلذ سيلو هتاذل هتايح نوككي يذلا وه

 سأب الق اهلاح ناسلو ءامسألا تارضحي قلعتي «برغم ءاقنعبا ىمسملا هباتك يف ًامالك خيشلل
 قلعتت مل ةيهلإلا ةردقلا نأ ملعا :هلوق وهو طق كعمس قرطي مل نأك امبرف يخأ اي كل هركذب

 نأ لقعلا يف ليحتسي ذإ هملع ىتح ًائيش دري مل ىلاعت هنأ امك ةدارإ دوجو دعب الإ ءيش داجيإب
 امك ىلاعت هديري ال ام لعفلا كلذ كرت نم نكمتملا راتخملا لعفي وأ ملعي مل ام ىلاعت ديري
 تاذ ريغب تافصلا هذه موقت نأ ليحتسي امك يح ريغ نم قئاقحلا هذه دجوت نأ ليحتسي
 ةيهلإلا ءامسألا لاح ناسل نأكو يرابلا مسالا روهظلا يف يحلا مسالا يليو لاق اهب ةفوصوم

 زيمتتل انماكحأ روهظ ديرن ًاضعب اهضعبل تلاق نامزال نيح ىمسملا ةرضحب تعمتجا نيح
 هتاوذ يف مسا لك رظنف مكتاوذ يف اورظنا ضعبل مهضعب لاقق انراثآو انئامسأب اننايعأ تارضح

 امهل دجس هنإ هب لوقأ يذلاو «ناصقنلاو ةدايزلل لئاق نمو هوهسل لئاق نمف هوهسل وأ ناصقنلاو

 .ناصقنلاو ةدايزلل ةيئاثلاو هوهسل ةدجس

 ةدحاو نوكتل ًاثالث ىلعألا يبر ناحبس :هدوجس يف لوقي نأ يلصملل عرش امن : (لاقو)

 وأ سحب ًاكرذم نوكي نأ برقلا لحم يف قحلا هزني وهم هلقعل ةدحاوو ا ةدحاوو ةسحل

 .ناطيشلا كلذب مغريف لقع وأ لايخ
 وهسلا نأل اهلاوقأو ةالصلا لاعفأ نم هريغ نود دوجسلاب وهسلا ربج عرش امنإ :(لاقو)



 لاجل صوصخلاب ةيئامثلا ءامسألا تارضح ىف :رشع سداسلا ثحبملا

 الو ًاروصم روصملا الو ًالصفم لصفملا الو ًاربدم ربدملا الو ًاقولخسم قلاخلا مسالا ري ملف

 ىتح لمعلا فيك اولاقف .ًامولعم ملاعلا الو ًادارم ديرملا الو ًارودقم رداقلا الو ًاقوزرم قزارلا

 قئاقح اهيلطي يتلا ةيهلإلا ءامسألا تأجلف انماكحأو انناطلس رهظي اهب يتلا نايعألا هذه رهظت

 تبثيو انماكحأ رهظتف نايعألا هذه دجوت ىسع هل اولاقق العو لج يرابلا مسالا ىلإ ملاعلا
 ينإف رداقلا مسالا ىلإ عجار كلذ يرابلا لاقف انريثأت لبقت ال اهيف نحن يتلا ةرضحلا ذإ انناطلس

 ةيهلإلا ءامسألا تلأس اهمدع لاح ىف تانكمملا نأ هلك اذه لصأ ناكو :لاق هتطيح تحت
 ام ةفرعم نعو ًاضعب انضعب كاردإ نع انامعأ دق مدعلا نإ ءامسألل تلاقو راقتفاو ةلذ لاؤس

 كالأب انياع متمعنال دوجولا ةلح انومتوسكو اننايعأ مترهظأ مكنأ ولف انيلع قحلا نم مكل بجي

 مكنإف لعفلاب مكتنطلس انيلع رهظي ناك ًاضيأ متنأو ميظعتلاو لالجإلا نم مكل يغبني امب انمقو

 ءامسألا تلاقف مكلو انل وه مكنم هانيلط امف لعفلا نود ةيحالصلاو ةوقلاب نيطالس انيلع مويلا

 نم نكمملا اننكمي الو هصاصتخاب الإ مكنم نيع دجوت الف ديرملا ةطيح تحت رمألا اذه نإ

 انقلعتو هسفن نم ًانكمم نك لاقو نيوكتلاب هرمأ اذإف لجو زرع هبر نم رمألا هيتأي نأ الإ هسفن
 درجولا بئاج صصخي نأ حجري نأ ىسع ديرملا مسالا ىلإ اوئجلفق هتيح نم هانوكف هداجيإب

 اولاقف ديرملا مسالا ىلإ اوئجلف مكدجونو ملكتملاو رمآلاو ان أ عمتجأ ذئنيحف مدعلا بناج ىلع

 قدص ديرملا لاقف مسرت امف كيلع كلذ رمأ فقوأف اننايعأ داجيإ يف رداقلا مسالا انئأس انإ :هل

 مكداجيإب هملع قبس له مكيف مكحلا نم ملاعلا مسالا دنع امب ربخ يدنع ام نكلو رداقلا

 ملاعلا مسالا ىلإ اوراسق مكتصق اوركذاو هيلإ اوريسف هتطيح تحت ينإف قبسي مل وأ صصخأف
 بدألا نكلو مكداجيإب يملع قبس دقو ديرملا قدص ملاعلا لاَقف ديرملا مسالا هلاق ام اوركذو

 ةرضح اهنإف هدنع انروضح نم دب الف هللا مسالا ةرضح يهو انيلع ةنميهم ةرضح انل نإف ىلوأ

 ربخلا هل اوركذف ملعأ وهو مكلاب ام :لاقف هللا مسالا ةرضح يف اهلك ءامسألا تعمتجاف عمجلا

 هيزئتلاو لامكلا توعن هل سدقم تاذ ىمسم ىلع ليلد انأو مكقئاقحل عماج مسأ انأ :لاقف

 هيف ترواحت امو تانكمملا هلاق ام هل ركذو هلولدم ىلع لخدف يلولدم ةرضح لخدأ ىتح اوفقف

 ينإف «تانكمملا يف هتقيقح هيضتقت امب قلعتي ءامسألا نم ذحاو لكل لقو جرخ-ا :لاقف ءامسألا

 ينغلا انأ ينأل يتقيقح ال يتبترم بلطت امنإ تانكمملاو يتاذ ثيح نم يسفنل دحاولا انأ

 هسبلت لاح دبعلا نم وندي نأ ناطيشلل نكمتي ال ةفصب الإ ريجلا حصي الف ناطيشلا نم هيلغأ

 ولف ؛هبر دوهش نم هبرقل ناطيشلا نم ظوفحم هدوجس لاح يف دجاسلا ذإ ءدوجسلا وهو ءاهب

 لسلستي ناكو هوهس هدوجس يف اهسل وهسلل هدوجس يف دبعلا نم برتقي ناك ناطيشلا نأ
 نأ نيعتي الق عقو ول هنإ مث ءهوهس دوجس يف اهس نميف عرش انل دري مل اذهلو :لاق .رمألا

 نم وهسلا ناك اذإ ام فالخب هل أميغرت نوكي الف ناطيشلا نم نكي مل اذإو ناطيشلا نم نوكي

 ًادوجس هنوك نم لوألا ميغرتلا ميغرت ىلع ًاميغرت نوكي دوجسلا نإف ةبيغلا وأ ناطيشلا لعف

 ال رهسلا نأ ملعف دوجسلاب ريج ثيح أصقن هيف رثؤي مل هساوسو نوك ثيح نم يناثلا ميغرتلاو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١

 الإ يل ال ةبترملل ةيهلإلا ءامسألا عيمجو مهيف اهراثآ رهظتل تانكمملا بلطت يتلا يه ةبترملاو

 تانكمملل هنع مجرتي ملكتملا مسالا هعمو هللا مسالا جرخف يب صصخ مسا هنإف ةصاخ دحألا

 لوألا نكمملا رهظف لئاقلاو ديرملاو رداقلاو ملاعلا قلعتف ىمسملا هركذ ام مهلركذف ءامسألاو

 طلستو ناوكألا يف راثآلاو نايعألا ترهظ املف ملاعلا مكحو ديرملا صيصختب تانكمملا نم

 ةعزاتم ىلإ كلذ ىدأف ءامسألا نم هيلإ تدنتسا ام بسحب ًاضعب اهضعب رهقو ضعب ىلع اهضعب

 امك انورهظ مدع وه يذلا مدعلاب قحتلنو انتارضح ماظن انيلع دسفي نأ فاخن انإ اولاقف ماصخو

 مكمكح ناك ول اولاقو ربدملاو ميلعلا مسالا اهيلإ ىقلأ امب ءامسألا تانكمملا تهبنت .لبق انك

 ظفحيو اندوجو انيلع ظفحيل هيلإ نوعجرت مامإب موسرم دحو مولعم نازيم ىلع ءامسألا اهيأ

 مكلدحي نم مكل مدقي ىتح هللا ىلإ مكلك اوئجلاف نكلو انل حلصأ ناكل انيف مكتاريثأت مكيلع
 اولاقف كلذ اولعفف يأرلا نيعو ةحلصملا نيع اذه اولاقف متلطعتو متكله الإو هدنع نوفقت ًادح

 رمأب جرخو لخدف اهل انأ لاقف رمألا ربدملا ىلإ اوهتأف مكرمأ يهني يذلا وه ربدملا مسالا نإ
 هب رمأ ام ىلع هتانيعي نيريزو ذختاف ةحلصملا هيضتقت ام لعفا هل لاقو برلا مسالا ىلإ قحلا

 [؟ :دعرلا] # َدوْيَجون كير قلب حلل تلبآلا ُلَصَنُي َرَتأْلا ُرَبَدْيط ؛ ىلاعت لاق لصفملاو ربدملا امهو
 يغبتي يذلا لاحلل قباطم ظفلب ءاج ثيح هللا مالك مكحأ ام رظئاف برلا ينعي مامإلا وه يذلا

 حالصإل مسارملا مهل عضوو دودحلا مهل برلا مسالا دحف هسفن يف هيلع رمألا نوكي نأ

 «برغم ءاقنعا يف همالك ىهتنا نيملاعلا بر هللا ناحبسف ًالمع نسحأ مهيأ مهتولبتلو ةكلمملا

 ًانميهم نوكي ام ءامسألا نم له (تلق نإف) . ىنعملا كلذ يف هلثم طق انعمس قرط ام مالك وهو
 الإ ديرم نوكي ال :ًالثم لوقنف «برغم ءاقنعا مالك يف مدقت امك معن (باوجلاف) اهضعب ىلع

 فقوتي مسا لك اذكهو ًاديرمو ًاملاع هنوك ىلع ًانميهم ًايح هنوك راصف اح الإ ملاع الو ًاملاع
 اهامسم يدي نيب صارتت ةيهلإلا ءامسألا لهف (تلق نإف) ىهتنا رخآ مسا دوجو ىلع هرثأ دوجو

 نيغستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك معن «باوجلاف) اهبر يدي نيب ةكئالملا صارتت امك

 يحلا اهلوأ :نيدلا ييحم خيشلا هلاق امك (باوجلاف) ءامسألا فوفص لوأ امف (ليق نإف) ةئامو

 ىلإو لئاقلا هبناج ىلإو ديرملا ملاعلا هبناج ىلإو رخآ مسال غارف امهنيب سيئ ميلعلا هبناج ئلإو
 ىلإو ربدملا هبناج ىلإو طسقملا هبناج ىلإو تيقملا هيناج ىلإو ميكحلا هبناج ىلإو رداقلا هبناج

 نوكي اهنع هتبيغ سفتف هتدابع نع يلصملا يغم هيبش امنإو «ناطيشلا نم دب الو نوكي نأ مزلي

 لجو زع هللا ماكحأ بئاجع ةدهاشم ةبلغ ناطيشلا ريغ نم وهسلا بابسأ نم نإف وهسلا اهنع

 نإ :هب لوقأ يذلا :لاقو .كلذ ريغ وأ جعزم فوخ وأ ديحوت ةبلغ نم همالك ةوالت نيح
 قرف عراشلا انيأر ام اننأل كلذو روهمجلل ًافالخ لوحكم لاق هبو مومأملا وهس لمحي ال مامإلا

 نود ًالاح صخعي ملو ةصاخ يلصملا ركذ امنإو ءوهسلا دوجسب رمألا يف مومأملاو مامإلا نيب
 # انيس نيِفَل نع سنت ىرت لس 36 :ءارسإلا] * يرحل ّرْد َدْذِو ُةَدِزاَو ِرِرَن الو# :ىلاعت لاقو لاح
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 نم كلذ انيأر امك ءامسألا فوفص اذكهف ييحملا هبناج ىلإو قزارلا هبناج ىلإو لصفملا هبناج
 ال مأ اهفوفص بيترت مكح ىلع ةيهلإلا ءامسألاب قلختلا نوكي لهف (ليق نإف) انفشك قيرط
 نوكلا يف غارف اهللخت ىتمو اهصارت بيترت ىلع الإ اهنم مساب فلختتلا حصي ال معن (باوجلاف)
 قلشتلا ىلولا ىلع سبتلي اميرف درو امك ةالصلا فوفص للخ نيب لخدت امك نيطايشلا تلد

 هلحم ريغ يف ةمظعلاو ءايربكلاك ىلاعت قحلا صئاصخ نم وه امم ةيعرشلا رماوألا قفاوي ال امب
 هلاق امك (باوجلاف) ال مأ لوقعم نوب ةيهلإلا ءامسألا تارضح نيب لهف (ليق نإف) عورشملا
 ءامسألا طابترال ةقيقح لوقعم نوب ةيهلإلا ءامسألا تارضح نيب سيل «تاحوتفلا» يف خيشلا
 رعشملا ءايلاب انل ىلاعت قحلا باطخ ريظن ءامسألا عيمج ةوق هيف مسا لك نوكلو اهامسمب اهلك

 تقوو هصخت ةرضح مسا لكل ناك امل نكلو ديرولا لبح نم انيلإ برقأ ىلاعت هنأ عم دعبلاب
 اهنم دعبلاو ةراث تارضحلا كلت نم برقلا دبعلل رهظ هيف هناطلس رهظيو ملاعلا نايعأ يف مكحتي

 ناطلس تحت ديعلا ناك اذإف يتارضح ىلإ مله دبعلا هلاح ناسلب لوقي مسا لك ناكف ىرخأ ةرات

 يطعي يذلا يهلإلا مسالا نإف هنع ىهن وأ دبعلا هب رمأ ام ةقفاوم دبعلل همكح يطعي ىهلإ مكح

 هيداتيف دوهشلا ةرشح يف فلاشملا اذه نع ديعب هنع ىهن وأ هب رمأ ام ةقفاوم دبعلل همكح

 مسالا كلذ هب هرمأ امل ةقفاوملا مدعل وهف همكح- تحت نوكيف هئادنل ىغصيو هترضح ىلإ عجريل
 تحت ريسأ دبعلا نإف (تلق نإف) ظفح وأ مصع نإ الإ نازيملا اذه نع طق دبع جرخي الو ديعب

 الإ مسا مكح يضقني الق اهناطلس تحت ريسأ وه معن (باوجلاف) ماودلا ىلع ءامسألا ناطلس

 ةظحل فلكملا كرتي نأ لاحمو ًاراهنو اليل هبذاجت ءامسألا لازت الف رخآ مسا مكح هالوتيو

 ىلع هنم أمقتنم بلطي مقتنملا مساو ماودلا ىلع اموحرم بلطي نمحرلا مساف هسفنل ةدحاو

 نع جرخ امو نيتضبقلا مكحب نيرادلا دحأل لمع يف نوكي نأ نم دبع ولخي الف اذكهو ماودلا
 نم هب ىلاعت هللا حتف ام ىهتنا ملعأ ىلاعت هللاو رم امك ظوفحملا وأ موصعملا الإ مكحلا اذه

 ققحم يلحملا لالجلا لاقف (ملاعلا مسالا امأو) .هعباوتو يحلا ىلاعت همسا ىلع مالكلا

 ريغ ىلاعت هملع تاقلعتمف آلإو ملعي نأ هنأش نم ام لكل لماش هملع يذلا وه ملاعلا :نامزلا

 :نجلا] © اكَدَع هت لك ىصحأو» :لاقو [1؟ :قالطلا] هامل ِءْيَش ْلُكَب ٌطاَسْلإ» : ىلاعت لاق ةيهانتم

 1ك دوُدُصلأ ينفخ اَمَو نيالا َةَمِلَح ملكي :لاقو 9 :هط] « َقْفَلَو ّىَيِلآ ملعب :لاقو 4

 ملع ىنعملا اذه نع ثحب نمف : : لاق 1مم :رثدملا] 46 34ه كبك امي نيت لاطو [4

 ةباصإلا لحكيب ةلأسملا هذه يف هنيع لحك ًالوحكم نأو ومأسلا وهس للمحل مامإلا نأ نأ

 . هتريصب نيع تلحئاف

 مل ابص وأ نونج وأ لاح ةبلغل فيلكتلا هنع مفر اذإ ناسنإلا نإ :هب لوقأ يذلا :(لاقو)

 الو لاح مث ام هنأ هتلق ام حاضيإو :لاق .روهمجلا كلذ يف ينفلاخو عرشلا باطخ هنع لزي



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١65

 ربما يي

 لكب ملاع ىلاعت وهف ١4[ :كلملا] © ريَجلا يطل وهو َقَلَخ نم ملعب الأ# :لاقو ١4[ :رفاغل

 نم عامجإلابف تايئزجلا امأو قالطإلا ىلعف تايلكلا امأ تايئزجو تايلك نم انل عنتممو نكمم

 ةحص عم تايئزجلاب ًاملاع ىلاعت هنوك يف ًافالخ تيرجأ فيك (تلق نإف) قافتالاو رظنلا لهأ

 الإو تايئزجلاب ملعلا قلعت يف فالخلل ةراشإلا يف يريغل ًاعبت تيرجأ ينإ (باوجلاف) كناميإ
 كلذ نع تلأس دقو ءيش هملع نع بزعي الو ءيش لكب ملاع ىلاعت هللا نأ ًامزج دقتعأ انأف

 امف ءيش انبر ملع نع بزعي ال اولاق مهلكف رصم ضرأب ةرماسلاو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا

 لعلو كلذ ةمثألا مهنع ىكح ىتح تايئزجلا ملعي ال ىلاعت هللا نإ !ولاق نيذلا ءالؤه نيأ يردأ

 حجارلا ىلع بهذمب وه سيل بهذملا مزالو مهبهذم مزال نم هذخأ مهنع كلذ ىكح نم

 يف نيدلا يبحم خيشلا لوق بهذم مزال نم كلذ اوذخأ ةمئألا نأ رهاظلا نأ نم هانلق ام ديؤيو

 مع لامك يف نمؤم ريغ الو نمؤم كشي ال هنأ ملعا ؛تاحوتفللا نم نيسمخلاو عبارلا بابلا

 اهب هملع لب تايئزجلاب ىلاعت هملع قلعتي ال اولاق مهنأ مهنع لقن نيذلا نإ ىتح لجو زع هللا

 اف هقلخ نأش وه امك اهب هملع قيرط يف ليصفت ىلإ كلذ جاتسي ال تايلكلاب هملع يف جردنم
 اودصف امنإو اقلطم اهب ىلاعت هنع ملعلا يفن تايئزجلاب ىلاعت هملع قلعت عنمب نولئاقلا دري

 يف !وأطخأف هيزنتلا اودصقف ليصفتلا دثع اهب يسفن ملع هل ددجتتي ال ىلاعت قحلا نأ كلذيب

 ىلاعت هلل ملعلا نوتيثم مهف الإو بهذملا نم مهيلإ فيضأ ام تمهوأ مهتارابع ثيح نم ريبعتلا

 اوناك مهنأ نظ تايئزجلاب ملاع ريغ قحلا نإ لاق نم ريفكتب مكح نم لعلو (تلق) .ىهتنا

 خيشلا اكس امك رخأ رومأب كلذ لبق نيرفاك اوناك مهنأ قحلاو لوقلا اذهب مهرفكف نيملسم
 قحلا ملع يف نوكي نأ لامكلا فصو نم سيل «تاحوتفلا» نم رارسألا باب يف لاق دقو مهنع
 . ىهتنا لاوقألاو ظافلألا لامجإلا كاحف امنإو لاحم يناعملا يف لامجإلا نأ نم لامجإ ىلاعت

 مَلْعَيِلَو# :ىلاعت هلوقو 6١[ :دمحما 4 هت نع ُحَتْوَبلَر» :ىلاعت هلوقب دارملا امف (تلق نإف)

 قحللا نأ يضتقي كلذ رهاظ نإف تايآلا نم امهوحنو (؟8 :ديدحلا] # بِيَقْلأِ رو ويصب نم ُدَّشَأ

 لوحف اهمهف ىف برطضا ةلأسم هذه نأ (باوجلاف) تاثدحملا دوجوب ًاملع ديفتسي ىلاعت

 ةتامسمحخو رشع عبارلا بابلا يف خيشلا لاق دقو حيحصلا فشكلا الإ اهلاكشإ ليزي الو ءاملعلا

 ىلاعت هملع مولعم كنأل ىمرم ًاضيأ كءارو امو ىمرم هللا ءارو سيل هنأ ملعا : «تاحوتفلا) نم:

 ةحابإلاب هل مكح وهو عرشلا مكح هنع لاز :لاقي فيكف هيلع جرح الو هل رطخي اميف فرصتلا
 دحأ جيرخ امف لقعلل ال عرشلل مكحلاو هل حيبأ اميف ةحايإلاب عامجإلاب فلكملا ىلع مكح امك

 مامإلا ىتفأ امك نايعألا ىلع ال لاوحألا ىلع ةينبم عرشلا لاوحأ نأ مولعمو عرشلا مكح نع

 .كلذ يف لاطأو مسالل اعبت رحبلا ريزتخ لكأ ميرحتب كلام

 كيلع بجيف كيلع وهف يأ عوطت نأ الإ ال :لاق اهريغ ىلع له ثيدح يف :(لاقو)

 اوِظُم الل :ىلاعت لاق رذنلا بابلا اذه يف لخدو نايعألا ضورف يف بجي امك همامتإب ءافولا
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 الولو دوصقم لوأو دوجوم رخآ تنك اذهلو هبسح كنأ امك كيسح وهف دوجولا لمك كبو
 هب ملعلا ديرت نأ حص ام ًامودعم هب كملع ناكام الولو كثودح حصف ًادوصقم تنك ام كمدع
 ملعي ال هسفنب ملعلا كاطعأ نم نوكي فيك لوقعلا ىلع هلكشأو دوجولا يف ام بجعأ نم اذهو

 قحلاب الإ هسفن اهنم ءيش ملعي الو اهسفنب ملعلا ىلاعت قحلا تطعأ تانكمملا نإف كب الإ هسفن

 الإ هدعب مئامو يهتني اهيلإ يتلا ةياغلا هنأل هبسح كنأ امك كبسح دوجولا نإ انلق !ذهلف ىلاعت
 يف ام عضوملا اذهو .ىهتنا ضحملا مدعلا وهو لاحملا الإ كدعب يقب امو كملع كنمو تنأ

 يف لاقو .ملعأ ىلاعت هللاو مالسإلا ءاملع هحضويل هفورحب هتلقن دقو هنم لكشأ «تاحوتفلا»
 رروخلا نأ يخأ اي ملعا :ريبخلا ىلاعت همسا ىلع مالكلا يف ةئامسمخو نيسمخلاو يناثلا بابلا
 يح يئوبَلَر# : :ىلاعت هلوق نم ظفللا رهاظ هيضتقي ام اذهو ءالتبالا دعب ملعلا لصح يذلا وه
 ديعلا نم نوكي ام عنمجي ملاع ىلاعت وه لب ءاضتقالا اذه نع ىلاعت هللا لجو ١ :دمحم] ملكت
 يفو ءاوتسالا ةيآ يف انلوقعل لزنت امك ًاملع ديفتسي نم ةلزنم هسفن لزن ىلاعت هنكلو هنوك لهف
 . ىهتنا هيزنتلا تافص يفاني كلذ نأ عم كلذ وحنو ايندلا ءامس ىلإ لوزنلا

 نأ ملعا 0١[ :دمحم] * رت ّنَح ٌْحَتَوَبَلَو# :هلوق يف رارسألا باب يف ًاضيأ خيشلا لاقو
 ريغتي ملعلا نأ ملعف لاق مث كلذ يف لاطأو هنوك ثيح نم هملع امف هنوك لبق ءيشلا ملع نم

 لوقعلا اهيف تراح ةلأسم هذه مكحلا فيك انل اولوقف ملعلاب الإ مولعملا ريغتي الو مولعملا ريغتب
 .لوقنم اهيف درو امو

 نعو لهاجتتي نأ ملاعلل نأ ملعا :بابلا اذه نم رخآ عضوم يف ةيآلا هذه ىنعم يف لاقو
 . فقوتي مأ هسفن ىلإ هفاضأ امب هدبع نمؤي له رظنيل لفاغب سيل هنأ عم لفاغتي لهاجلا

 عقي دقو هنع كمهفتسا امب ملاع كنأب كل رقأ دقف كمهفتسا نم :رخآ عضوم يف لاقو

 هملعي ال نمم هسفن دنع هبر ملعي نم زاتميف بير هبلق يف نم هب ربتخسيل ملاعلا نم م اهفتسالا
 يف لاقو نمؤم هب وه امب نمؤي نأ رمأ نمؤم اذهف [1؟“ :ءاسنلا] © أوُتِماَع اَوُنَماَع هلا هريظن

 يَ لح كوول ىلات هلوق فلا نم ءالبلا يف ام بجعأ نم رارسألا باي نم رخآ عضوم
 ملعاف ملعأ ال لقف تلتس اذإو متكاف تمهف اذإو مهفاف مهنم نوكي امب ملاعلا وهو ١*[ :دمحم]

 لك لب أرقي اميف ىورتي ال نأ ةحتافلا دعب ةروس أرق اذإ يغبنيف :لاق .[57 :دمحم] # رٌكَلَمعأ

 . يناثلا ىلع ةبترم هل لوألا رطاخملا نإف «:ةروس ضعب وأ ةروس نم هب أرق هناسل ىلع ىرج ءيش
 اذإ فراعلا بدأ نم نأ :هصن ام ًاضيأ ةئامثلثو نينامثلاو نماثلا بابلا يف خيشلا ركذو :(تلق)

 هير هب كلسي نيأ يردي ال هنأل ةنيعم ةيآ وأ ةنيعم ةروس ةءارق دصقي ال نأ ةقلطملا هتالص يف أرق
 لاطأو هرطاخ يف هيلإ ىلاعت يقلي ام بسحبو همالك نم هيجاني ام بسحب رهف هتاجانم قيرط نم
 .ملعأ هللاو كلذ يف



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءرجلا امك

 لقتنا ملعلا نأ ىلاعت هللا ربخأ امل هنم رخآ عضوم يف لاقو راصبألاو رئاصبلا يف رابتخا ةنتفلا نأ

 لوقلا اذه رظنلا ملاع لوأتو ملكت امو كلذ ىلع فراعلا تكس ملعن ىتح هلوقب نوكلا نم هيلإ

 لوق لثم لاقف متكت هنكلو ىلاعت هللاب ملاعلا هبرسو ملأتو ككشتملا بلق ىضرمو مهوتي امم ًارذح
 مل ام كملع يذلا يخأ اي هلل دمحلاف ملس ثدحملاو ملع لماكلا يلولاف .ملعأ هللا يرهاظلا

 هب ناميإلا بوجو يف معي ميلعلل دافتسملا ملعلا نأ تملع دقف لاق مث كلذ يف لاطأو ملعت نكت

 قحلا مكح امبو 15١ :دمحم] 4مَدَت يعظ :هلوق يف لمأتف كلذ يف تدناع نإو ميدقلاو ثداحلا
 ديلقتلا يف دييقتلا نإف كلقن نود كلقعب طق درفنت الو أناميإ كلذب مكحاف هسفن ىلع هب ىلاعت

 لوق وهو هسدق ولعل دحأ هملعي الف هسفنب ىلاعت هملع امأو ًامولعم نوكي دق انل قحلا ملعو

 يف خيشلا مالك ىهتنا كسنج نم تسل ينإف كسفن يف ام ملعأ الو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع
 ملعلا ةفاضإ مولعلا لكشأ نم نأ ملعا :ةئامعيرأو عبارلا بابلا يف لاقو .هلمأتف رارسألا باب
 قلعتلا ثودح مهوي هنأل كلذو تادارملا ىلإ ةدارإلاو تارودقملا ىلإ ةردقلاو تامولعملا ىلإ

 تارودقملاو تامولعملا نإف ديرملاو رداقلاو ملاعلا ثيح نم اهقلعتمب ةفص لك قلعت ينعأ

 . ىهانتت ال اهنأب ًاملع طيحم وهف ىلاعت هملع مولعم يه ذإ ملعلا يف اهل حاتتفا ال تادارملاو

 لاق بيطخلا نباك نيملكتملا نم رثع نم كلذ ىلع رثعو هيلإ انرشأ ام ىلع رمألا ناك املو :لاق
 :دمحم] كرت ٌقَح# ماقملا اذه يف ىلاعت لاقو قلعتلا ثودحب موق دنع هنع ربعملا لاسرتسالاب

 ريغ كلذ نوكلو كلذ يف يهانتلا مدعل ليصفتلاب يهلإلا ملعلا قلعت ءامدقلا ضعب ركنأو ١

 لاق .اهراكفأ بارطضال ةيآلا هذه يف ء ءاملعلا لوقع تبرطضاو روصحملا دوجولا يف لخاد

 ملعلا نأ انبولق يف ىلاعت ىقلأف ةلأسملا هذه يف لاكشإلا انع فشكلا عفر دقف نحن امأو : خيشلا

 سبيلو هدوججو نيع يهو ىلاعت ىحلا تاذ ريغ دوجولا بجو مئامو تامولعملاو ملاعلا نيب ةبسن

 عفترا يتلا ةعيفرلا هتاجرد ةلمج نم ةياهنلاو ءدبلا يفن نأل فرط هل نوكيف ءاهتناو حاتتفا هدوجول

 هدوجو قلعتم يه تامولعملا نأ مولعمو ٠6[ :رفاغ] # ِتدَحَرَّدلا ٌعيِفَر ىلاعت لاق هقلخ نع اهب

 هنإف كلذل يخأ اي نطفتف ًادارمو ًارودقمو ًامولعم ىهانتي ال امب دوجو يهانتي ال ام قلعتف ىلاعت

 ىهانتيف روصحملا دوجولا يف لوخدلاب فصتي ال ىلاعت قحلا نإف طق كعمس قرط هنظأ ام رمأ
 اذه يف لخاد وه امف يقيقحلا دوجولا وه ىلاعت يرابلاو هانتم هونجولا يف لثد ام لك ذِإ

 عمسي ال ثيحب هسفن عمسي نأ رجفلا ةنس يتعكر يف ةءارقلا يف هيلإ بهذأ يذلا :(لاقو)

 ىلإ يذلاو ارومأ هسفن يف ىري هنوك يف مئانلا تهبشأف يخزرب تقو اهتفو نأل كلذو هيلي نم

 نيبو اهنيب ًاضيأ قرفيلو ىلوأ ةءارقلا هذه لثمب تقولا كلذ ةلماعمف هيف وه ام فرعي ال هبئاج

 ناضمر مايق يف لاقو «ءايشألا يف سبللا عافتراو بتارملا زييمت ةمكحلا نمو ءحبصلا ةالص

 ىلع هريغ يف الو ناضمر يف دزي مل لي هنأ تبث امل ةحمكر ةرشع ثالث يلصي نأ هراتخا يذلا

 ءادتقالا نيبو ناششمر مايق نيب كلذ لعاف ممجيف نهنسحيو نهلولي نأكو ةعكر ةرشع ثالث

 هو هعوكر تومي ال عمادأ ماشأ هنودؤي هانلق ام ىلع نوديزي نيذلا نإ * لاق مث 2 هلا لوسرب



 + ماب صوصخلاب ةيئامثلا ءامسألا تارضح يف :رشع سداسلا ثحبملا

 هيف هلوخدب ىهانتف دوجولا يف لشد ام هنم نإف هاوس ام فالخب هتيهام نيع هدوجو نأل دوجولا
 هللاو تادارملاو تارودقملا ذخأت اذه ىلعو يهانتلاب فصتي الف دوجولا يف لخدي مل ام هنمو

 ريثأت وه يذلا ملاعلا ءدب ببس ىلع ءايلوألا نم دحأ علطا لهف (تلق نإف) .ملعأ ىلاعت

 اذكهو ًاقوزرم بلطي قزارلاو ًاقولخم بلطي قلاخلا نأ نم رم امك تانكمملا يف ءامسألا

 ةثرولا لمك نم دارفأب صاخ وه امنإ ردقلا ملعو ردقلا رس ملع نم اذه نإ (باوجلاف)
 هللاب ءاملعلا رثكأ نأ ملعا «تاحوتفلا» نم عبارلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاق نييدمحملا

 ملع ام ىلاعت نوكف هداجييإب ًالزأ ميدقلا ملعلا قلعت الإ ملاعلا ءدب ببسب ملع مهدنع سيل ىلاعت
 وهو بهولا قيرط نم كلذ قوف ىلع ىلاعت هللا انعلطأف نسن امأو مهملع ىهتنا انهو نوكيس هنأ

 خيشلا لاق وه الإ اهملعي ال يتلا لوألا حتافملا يهو ملاعلا اذه يف ةرثؤملا ةيهلإلا ءامسألا نأ

 امف (تلق نإف) .ىهتنا مهنيب نم هب انصخ مأ انرصع لهأ نم دحأل كلذ هللا ىطعأ يردأ الو

 الإ اهنيبو هنيب ىقبي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ ثيدح يف باتكلا قبس ىنعم
 روص نم دهش ام الإ ملع الو ملع ام الإ بتك ام ىلاعت هنإف باتكلا هيلع قبسيف عارذ

 اهلك اهدهشي ىلاعت وهف ريغتي ال امو اهنم ريغتي ام ءاوس اهسفنأ يف هيلع يه ام ىلع تامولعملا
 يف هيلع يك ام ىلع الإ اهدجوي ملف ىهانتي ال ام ىلإ اهتاريغت تاعوبت ىلع اهمدع لاح يف

 اهلاحمو اهنكممو اهيجاوو اهدوجومو اهمودعم اهلك ءايشألاب ىلاعت هملع قلعت اذإو ىلاعت هملع
 نأ ةئامعبرأو رشع يداحلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) قبسي باتك هانلق ام ىلع مثامف
 ملعلا هب قلعت يذلا ءيشلا كلذ هب رهظي ام ىلإ باتكلا ةفاضإب نوكي امنإ باتكلا قبس ىنعم

 باتكلاب قبس اذهف همدع لاح اهيلع هدهشي ىلاعت ىحلا ناك ىتلا ةئيهلا ىلع دوجولا ةرضح ىلإ

 نم الإ ًاقوذ اذه ىلع علطي الو :خيشلا لاق ءيشلا كلذ دوجو قبس باتكلا نإف ةقيقحلا ىلع
 نأ ناسنإلا ايؤر يف مدقت امك امهنيوكت روهظ لبق نينوكلا ىلع هفشك قيرط نم رم ىلاعت هللا هعلطأ
 لبق رومألا دهشي يذلا وه فشكلا اذه بحاصف اهيف مكحي ىلاعت قحلاو تماق دق ةعاسلا
 هيلع باتكلا قبس فاشي ال وهف باتكلا وه قبس ملعلا اذه هل ناك نمف اهمدع لاح يف اهنيوكت

 وه ناكام بسحب الإ هيلع قبس ام باتكلا ذإ باتكلا تقبس هسفن نوك ثيح نم فاخي امنإو
 لاق باتكلا ىلع ضرتعي الو هسفن دبعلا ملسيلف اهيلع هدوجو يف رهظ يتلا ةروصلا نم هيلع

 لصت مل كنإف لصف عجرا هتالص ءي وسما :ة © للا لوسر لاق ءالؤه ةالص لثم يفو هدوجس

 مامتإ م كال ١ عراشل ![ عرش امك مقيلف ةيف ع .هرملا 2 ونسملا نكاضمر مايق 3 ىلع مر نمُف

 هكرتف الإو حيبستلاو ؛ ريدتلاو .راقولاو 0 .امدوجسو ءاهعوكر

 اتعكر ةنسلا يف اهب قوطنملا ننسلا نم هيلع ةيظاوملا دكأتي ب يذلا لاقو .كلذ ىف يف لاطأو ىلوأ

 عيدأو 1 رهظلا كلاعب تاعكر عيرأو رهظلا لبق تاعكر عيبأت راهنلا لوأ ع تاعكر عبرأو رجفلا

 ةحفاز رش شالثو انما ريع وسلا 01 كعب تاعك. : يعصف 7 ةذسللا رغملا لبق ناجمكرو «رصعلا لبق تاعكر

 كلو مح وهف كلذ يلع داز امف ةعمجلا ةالص دعب تاعكر عبرأو نهنم ةريخألاب رتوي ليللاب



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١ هر

 نأ لاحملا نم نإف عزون ول .ةغلابلا ةجحلا هل نأب هسفن ىلاعت قحلا فصو تلقع نإ انه نمو

 دق لاقو ىلاعت هللا ىلع جتحا ًادحأ نأ ولف هسفن يف هيلع مولعملا وه امب الإ يهلإلا ملعلا قلعتي

 تنأ ام ىلع الإ كتملع لهو ىلاعت قحلا لاقل ينذخاؤت ملف اذك ىلع نوكأ نأب كملع قبس
 ٌقَح َمحتَوَبَلَو# : ىلاعت لاق كلذلو هيلع نوكت ام ىلع كتملعل كلذ ريغ ىلع تنك ولف هيلع
 ام مهفو هسفن ىلإ دبعلا عجر اذإف كمالك يف فصنأو كسفن ىلإ عجراف ١*[ :دمحم] © َرَثك

 ًابدأ ةجحلا هسفن ىلع هلل ميقي وه ريصي لب هيلع ىلاعت هلل ةجحلا نأو جوجحم هنأ ملع هانررق
 * َنوميظُي بسقنأ اوناك نكلو َمُهَنملَظ امو ًاضيأ ىلاعت هلوق ىنعم ملعي اذه نمو ىلاعت هعم
 امب الإ مدقلا يف مهانملع نيح مهب قلعت ام انملع نإف ينعي تايالا نم اهوحنو ١١4[ :لحنلا]

 سماخلا ثحبملا يف كلذ طسب يتأيسو هللا قلخل ليدبت ال لاوحألا نم دوجولا يف هب اورهظ

 ىلاعت قحلا زيمتي اذامبف هومتررق ام ىلعف (تلق نإف) .ةغلابلا ةجحلا هلل نأ نايب يف نيرشعلاو
 قلاخ ىلاعت هنإف قولخملا ىلع ةبترلاب زيمتي ىلاعت قحلا نأ (باوجلاف) قولخملا ىلع ةبترلا يف
 عبات ملعلا نأ ىلع كلدي اذهو :باوجلا اذه ركذ دعب نيدلا ييحم خيشلا لاق قولخم ملاعلاو
 لهأ نم اهيلع هبن ًادحأ يملع يف ام ةقيقد ةلأسم يهو :لاق ملعلل عبات مولعملا وه ام مولعملل

 نوك نيب قرفو اهراكنإ هنكمي اهققحت اذإ دحأ نم امو انيلإ لصو امو ناك نإ الإ ىلاعت هللا
 وهف هل يلزألا همدع لاح يف ةروصلا هذه ىلع هنوك نيبو هدوجو ملعلا مدقتيف ًادوجوم ءيشلا

 باتك يف نكي مل ولو :خيشلا لاق .ىهتنا ةبترلاب الإ نوب امهنيب لقعي الو يهلإلا ملعلل واسم
 عضوملا اذه يف انه هانررف ام ديؤيو باتكلا فرش يف ةيافك تناكل ةلأسملا هذه الإ تاحوتفلا

 :هلوق وهو ميلعلا ىلاعت همسا ىلع مالكلا يف ةئامسمخو نيسمخو نماثلا بابلا يف هركذ ام

 مولعملا نم تاذلا هذهل ثدحت ةبسن وهو ملاعلاب صاخ- قلعت ىوس سيل ملعلا ىمسم نأ ملعا

 يه قيقحتلا ىلع ملعلا ةرضحف هقيقحت اذه هل ًاعبات هنوكل مولعملا نع رخأتم ملعلا ذإ

 ةلصتم يهف هتبتر تعفترا ولو رباكألا-نم دحأ دهشم يف اهعفر حصي ال ةبسن يهو تامولعملا

 ملعت كنإف ًالقع هنع هرخأتل ًالصأ مولعم يف رثأ ققحملا دنع ملعلل سيلو مولعملاو ملاعلا نيب
 هنع هرخأتل ًالصأ مولعم يف رثأ هيف.كملعلو هب كملع ثيح نم هيف كل رثأ الو ًالاحم لاحملا

 لاحملاو رثأ هيف كملعلو هب كملع ثيح نم هيف كل رثأ الو ًالاسم لاحملا ملعت كنإف القع

 : ةئامعبرأو نيرشعلاو يداحلا تابلا يف خيشلا ركذ :(«تلق) .نسحا رومألا لك يف ةنسلا عابتا

 لاقو رشبلا فالخب مهدنع لفن الف مهسافنأ ددعب ضئارف يف امئاد مه امنإ ةلفان ةكئالملل سيل
 يف دوعقلا دارأ نإ الإ دجسملل لخادلل بحتست ال ةيحتلا نإ لوقأ يذلا :ةيحتلا ةالص يف

 عكري مل اودعق نإو عكري مل ءاش نإو عكر ءاش نإف دوعقلا دري ملو ربع وأ فقو نإف دجسملا

 نيذلا نيقتملا نم هلعج ثيح هلل ركشلا نيتعكرلاب يوني هللا عم روضحلا ماود هلاح ناك نمو هرك

 ةالص يف لاقو .ءيش هيف ناك نإو .هررحو ءمهفاف يقت لك تيب دجسملا ثيدحل هتيب نولخدي

 ىلع مايصلا امهيف مرحو ؛حابملا بعللاو وهللا امهيف عرش هنأل كلذب ناديعلا يمس امنإ نيديعلا



 امه صوصخلاب ةينامثلا ءامسألا تارضح ىف :رشع سداسلا ثحبملا

 0 ا ا

 تاذلا ملع هب قلعتيف هنيع يف نكمملا رهظيف ملعلا نع ال ًاعرشو ًالقع ةيهلإلا ةردقلا نع ردصو
 ٍهْيَم ِلُكِي وهو# ىلاعت هلوق ىنعم امف (تلق نإف) ىهتنا امو دعم هب تقلعت امك ًاروهظ هب ةملاعلا
 بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) مولعم ىنعمب وأ ماع ىنعمب ميلع له 1١١[ :ماعنألا] هلع
 امأو حيرجو ليتقك لوعفملا ىنعمبو لعافلا ىنعمب درت ليعف ةينب نأ ةئامثلثو نيتسلاو يداحلا

 يف ىنعمب ءيش لكب هلوق يف ءابلا نإف امم مولعم ىنعمبو ملاع ىنعمب وهن ميلع انه ىلاعت هلوق

 يه له ةيفرظلا نأ هلك كلذ يف لصألاو :لاق هللا هملعأ نملو هلل الإ كلذ سسيلو هيلع مولعملا

 يغبني ام بسحب قحلا يف يه وأ ًايعرش ًالمح ىلاعت قحلا ىلع اهانلمح مث نوكلا يف ةيلصأ

 يف لمأتف . ىهتنا هللا نيأ ةيراجلل ثيدحلا يف هلوق يف يف امك لعفلاب ملاعلا هيف ترهظو هلالجل

 .كاذه ىلوتي هللاو هررحو لحملا اذه

 ٍءْنَش لكي طاأ# :ىلاعت هلوق يق هنع ىلاعت هللا يضر افو نب يلع يديس ركذ (ةمتاخ)
 هملع كنهوف ىلاعت هملع لصألا ىف وهف كتافص نم ناك ام لك هصن ام [1؟ :قالطلا] * ُاَلِ
 ىلع هملع كرايتخاو هملع كلوقو هملع كلقعتو هملع كركفو هملع كليختو هملع كنابسحو
 ةيملعلا ةطاحإلا هذه ىلاعت هل متت مل مولعم ءيش وه ام لك نكي مل نإ ىلاعت هنإف سقف اذه
 هتردق تناك نم وه رداقلا :نوملكتملا لاقف (رداقلا مسالا ىلع مالكلا امأو) ملعأ ىلاعت هللاو

 مهلوقب اوربع امنإو عنتمملا فالخب ةصاخ نكمملا نم هيلع ردقي نأ هنأش نم ام لكل ةلماش

 تقلعت ام لك ناك نإو ىهانتت ال هتردق تاقلعتم نأ ىلع اوهبنيل هيلع ردقي نأ هنأش نم ام لكل

 قحلا نإ لاقي لهف (تلق نإف) .ةيهانتم لعفلابو ةيهانتم ريغ ةوقلاب اهتاقلعتف ًايهانتم لعفلاب هب
 هنأل لمهم لاؤسلاو عئتمم كلذ (باوجلاف) هدوجول ةدارإلا وأ هسفن ىلع ةردقلاب فصتي ىلاعت

 ىنعم امف (تلق نإف) كلذ نع هللا ىلاعتو هدجوتل مدعلا اهقلعتم ةدارإلاو هتاذل دوجولا بجاو

 ريدق وه يذلا ءيشلا تبثأ ىلاعت هنإف ٠0[ :ةرقبلا] © د ٍْىَش لك لع هلأ تإ# :ىلاعت هلوق
 نم نيعست ىفوملا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) قلعتم هتردقمل يقب امف هيلع

 ةالصلا يف ةعورشملا نئسلا لعف يف كلذ هل لصحي امك كلذ لعف يف رجألا هلداعن فلكملا

 كلذ حص ولو ةنس لك يف امهدوعل كلذب تاديعلا يمس امنإ مهضعب لاقو :لاق .اهريغو

 يف ةنيزلاب كلذ لئاق للعت نإف موي لك هيف اهدوعل ًاديع اهموي ىمسي سمخلا تاولصلا تناكل
 نأ دعب ةضورفم ةدابع هيف رطفلا داع املف ًاضيأو ةالص لك يف ةعورشم ةنيزلاو :انلق .نيديعلا
 سانلا يعاود رفوتل ؛ةماقإلاو ناذألا نيديعلا يف عرشي مل امنإ :لاقو .ًاديع يمس ًاحابم ناك
 ناذألاو نيجراخلل بحتسملا ركذلا عرش ام عم ديعلا ىلصم ىلإ نيمويلا نيذه يف جورخلا ىلع

 . لصاح انه قؤيهتلاو نولفاغلا هبنتيل مالعالل اعرش امنإ ةماقإلاو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 1

 ةردقلا هب قلعتتف ميدقلا هملع هب قلعت ام هيلع ريدق وه يذلا ءيشلاب دارملا :«تاحوتفلا»

 ميدقلا هملع هئمضت امم هتدارإ هب تقلعت ءيش لك ىلع ريدق وهف سحلا ملاع يف هدجوتف

 نأ ملع راوطألا يف قلخلا بلقتو نايعألا يف نايعألا تالاحتسا ملع نم لك نأ كلذ حاضيإو

 اهلبق ول ذإ ةيئيشلا لبقي ال ءيش ال نإف هملع يف ءيشب سيل ام ىلع ال ريدق ءيش لك ىلع هللا
 ءيش ال هنأب هيلع موكحم ءيش الف ًادبأ هتقيقح نع مولعم جرخي الو ءيش ال ةقيقح تناك ام

 نم دحأ علطا لهف (تلق نإف) .ىهتنا ًادبأ ءيش هنأب هيلع موكحم ءيش وه امو ًادبأ هدعب

 هيلع ملطي ال يذلا ردقلا رس نم وه وأ داجيإل ةلاح رودقملاب ةردقلا قلعت ةروص ىلع ءايلوألا

 رسو ردقلا رس نم كلذ نإ :«قاوشألا نامجرتل هحرش» يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) هللا الإ

 ةياغل هنع حاصفإلا انعسي ال نكل هيلع ىلاعت هللا انعلطأ دقو لاق دارقألا الإ هيلع علطي ال ردقلا

 [؟58 :ةرقبلا] # هك اَمي اَّلِإ هييلِع نم ءْىَش َنوُطِحُي الو# :ىلاعت لاق هيف نيبوجحملا ةعزانم
 ردقلا رس ملع ىوط دق ىلاعت هللا نإف ةيدمحملا ةئارولا مكحبب انل كلذو ةثيشملا تحت هلخدأف

 قحلا ةردق نإ لاقي لهف (تلق نإف) . ىهتنا انتافلؤم نم نكامأ ةدع ىف هيلع انملكت امك لاق امك

 دحاو نأ ىف ةنكمأ وأ نيناكم ىف صخش داجيإو ىناعملا دسجتك لاحملا داجيإب قلعتت ىلاعت

 داجيإ هلف ةقلطم ىلاعت هللا ةردق نأ نيتئامو نينامثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك «باوجلاف)

 سيل مالسإلا ةجح مامإلا لوق يف «عماوللا» هباتك يف لاقو .كلذ يف لاطأو ةيلقعلا تالاحملا

 ةياغ يف اهانعمو ةلاقملا هذه ببسب مامإلا ىلع سانلا عنش دق ناك امم عدبأ ناكمإلا يف
 هل قولخملاو مدقلا ةبتر هل ىلاعت قحلاف ثودحو مدق ناتبترم الإ انل مث ام هنأ كلذو حوضرلا

 .ه ١ ًادبأ ًاميدق ىلاعت

 ةيقب نم ىلاعت هللا اهقلخ ىتلا نئادملا نأش ىف «تاحوتفلا» نم نماثلا بابلا ىف لاقو
 ةيلقعلا تالاحملا اهيف تدهاشو ضرألا هذه تلخد دق مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ةنيط ةريمخ

 لقعلا روصق كلذب تملعف عقو دق ضرألا هذه يف ًانكمم هتدجو هليلدب لقعلا هلاحأ ام لكو

 نيقلت عرش اذهلو هيف ةعافش تيملا ىلع ةالصلا تعرش امنإ :ةزانجلا ةالص يف (لاقو)

 يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو :(تلق) .هيف عفشي نم ديحوتب ملع ىلع عفاشلا نوكيل رضتحملا

 ىسوم مساب قطني نم مهنم نأو نيرضتحملا لاوحأ ىلع مالكلا ةئامو نيعيسلاو سداسلا بابلا

 هيلع همودقب احرف الإ يبنلا كلذ مساب قطن ام هنأ لاحلاو رضنت وأ دوهت هنأ نظيف ىسيع وأ

 . ملعأ هللاو هعجارف هل ًاثراو هنوكل

 نحنو نآرقلا صنب قزري يح هنأل رافكلا ةكرعم يف ديهشلا لسغب رمؤن مل امنإ :(لاقو)



 ا صوصخلاب ةينامثلا ءامسألا تارضح يف :رشع سداسلا ثحبملا

 هسفنب ضرعلا مايقو نيئاكم يف مسج دوجوو نيدضلا نيب عمجلا ىلع رداق ىلاعت هللا نأو
 هاندجو هرهاظ نع لقعلا هفرصو اندنع درو ثيدح وأ ةيآ لكو لاق ىنعملاب ىنعملا مايقو هلاقتلاو

 . ملعأ ىلاعت هللاو لمأتيلف كلذ يف لاطأو ضرألا هذه يف هرهاظ ىلع

 ىلع هتدارإ هجوتت يذلا وه ديرملا نأ ملعاف (ىلاعت ديرملا مسالا ىلع مالكلا امأو)
 ديري الف هدجوي ال هنأ ملع امو هدجوأف هدارأ هدجوي هنأ ىلاعت هللا ملع امف هدجوتف مودعملا

 ردق ىلع ءايشألا داجيإ وهو هتدارإب نئاك هرشو هريخ ردقلا نأ ملعف ملعلل ةعبات ةدارإلاف هدوجو
 نم دئاقعلا يفدصم ةرابع هذه كلذ ريغو اهلاوحأو ءايشألا تاوذ يف نيعم ريدقتو صوصخسم

 ىلع قباس ءاضقلا نأ ملعا :ةثامثلثو نيثالثلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا ةرابعو .ةرعاشألا

 ءايشألاب ةقلعتملا ةيلزألا ىلاعت هتدارإ وه ءاضقلاو ردقلاو ءاضقلا نولوقيف ظفللا يف ىتح ردقلا

 نم دابعلا ىلع تاردقملا هيف عقاولا تقولا نييعت وهف ردقلا امأو لازي ال اميف هيلع يه ام ىلع

 ردقلاو تقوملا وه ردقملاو سكع الو ردقلا يف مكحي وهف ردقلا مكاح ءاضقلاف ىلاعت قحلا

 . ىهتلا تيقوتلا وه

 ءاضقلاك ىضقملاب اضرلا بجي لهف ليق نإف : ةئامعبرأو رشع ثلاثلا بابلا يف لاقو
 حاضيإو) يضقملاب ال ءاضقلاب اضرلا بجي هنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع يذلا وه باوجلاف
 مسقتا هلصق اذإ هنإف لامجإلا ديري هنأ انملع ًاقلطم ءاضقلاب اضرلاب انرمأ امل ىلاعت هللا نأ (كلذ
 ردقو ءاضقب ءيش لكف مكحلا تيقوت وهف ردقلا امأو زوجي ال ام ىلإو هب اضرلا انل زوجي ام ىلإ

 نييعتلا ثيح نمو هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا بجي قلطملا تيقوتلا ثيح نمف تقوم مكحب يأ
 ريخلاب نمؤي امك رش هنأب دبعلا نمؤي نأ رشلاب ناميإلا ةروصو هضعبب اضرلا ال هب ناميإلا بجي
 هنأ ملعف . ىهتنا «كيلإ سيل رشلاو» ربخ هيلإ راشأ امك ًابدأ ىلاعت هللا ىلإ فاضي ال نكل ريخ هنأ
 رم امك تاومسلاو ضرألا ملاع يف تانئاكلل ديرملا وهف 1٠١ :دوه] «ُديِي اَمِل ُلاَمَمل ىلاعت
 ىلع دوجولا يف ديرم الف هتدارإ همكحو هتئيشم نم نايصعلاو ةعاطلاو ناميإلاو رفكلاق هطسب

 قلطي لهف (تلف نإف) [0 :ناسنإلا] 4ْدَهأ ُهلَمَي نأ كلِ َنوُبََتَك اََوإ9 لئاقلا وه ذإ هاوس ةقيقحلا

 قلطي هنأ روهمجلا هيلع يذلا (باوجلاف) مومعو صوصخ امهنيب وأ هسكعو ةئيشم ةدارإلا ىلع

 َدنَع# :ءادهشلا ىف : ىلاعت لاق امنإو تيم هنإ هيف لاقي ال يح ديهشلاو تيملا لسغب اترمأ امنإ

 رهطيو لسغي امنإ تيملاو هللا دنع رضاح ديهشلا نأ ىلع ًاهيبنت ١74[ :نارمع لآ] © َتَوفَدُي مهين

 ةداهشلا درجمب هبر دنع رضاح ديهشلاو «ةراهط ىلع خزربلا يف هاقليو ًارهاط هبر دنع رضحيل
 كلذ ىلع ديزم ةثامسمخو ديسمخلاو عساتلا بابلا يف يتأيسو .مهفاف لسغ ىلإ جاتحي الف

 ىلاعت لاق نطابلاو رهاظلا ملع نيب عمجي ىتح ىلعلا يف الماك لجرلا نوكي ال :لاقو

 ل :مررق 4َنْوِفَع ره َدَضَأْلا نع ْمكَو ايدل َددَيلل َّنِي ئه َنْيلَتِيظ موقل مذلا ضرعس يف
 ءاقلي هتعمج لاح ىف تيملا نأل ةزادجلا ةالص ىف ةسئافلا تعرش املإ هنع هللا سنر ؛؟لاقو)



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ا

 ةئيشملا نأل معأ ةئيشملاو ةئيشملا نم صخأ ةدارإلا :مهضعب لاقو هسكعو ةئيشم ةدارإلا ىلع

 هجوتتف يفاضإلا مدعلا اهقلعتمف تانكمملا داجيإب ال قلعتت ال ةدارإلاو مادعإلاو داجيإلاب قلعتت

 آذإ## هتئيشم يأ «هرمأ امنإإ# :ىلاعت لاق مدعتو دجوت اهنأل قالطإلا اهل ةئيشملاف هدجوتف هيلع

 قل ِتأَيَو دهب كي نإإ» :ىلاعت لاقو ام :سيز 4ُبْركَسِي نك مآ َلوْقَي ك انيس 31
 صئاصخ نم نأل لوألا ىحلاو .ىهتنا هجولا اذه نم ةدارإلا نم معأ وهف [15 :ميعاربإل «ٍديِدَج
 اهنم ةفص ىدعتت ال قلخلا تافص فالخب اهتاوخأ لعف لعفت ةفص لك نأ ىلاعت ىحلا تافص

 اولاقف نيملكتملا ضعب كلذ يف فلاخو فشكلا لهأ هيلع ام اذه هب ىلاعت ىحلا اهديق ام

 (ليق نإف) كلذ ىلع سقو رصبي هب أمب ىلاعت عمسي الف اهبتارم ىدعتت ال ىلاعت قحلا تافص

 ىلاعت هللا نم امهعوضومو ىنعمب امهنأ (باوجلاف) ىنعمب امه وأ ةبحملاو اضرلا نيب قرف لهف
 ءاشملا نوكي دق هنأل ةدارإلاو ةئيشملا ريغ اميف ًاعرش دومحم لعف يف الإ نانوكي ال امهنأ

 هدابعل ىضري الف نايصعلاو رفكلاك ًامومذم نوكي دقو ناميإلاو ةعاطلاك ًادومحم امهب دارملاو

 اضرلا :ةلزتعملا تلاقو «هولعف ام كبر ءاش ولو هللا ةتيشمب مهضعب نم هعوقو عم رفكلا

 اهتاوخأ لعف لعفت ةفص لكف ةلماك اهلك يلاعت قحلا تافص نأل ةدارإلاو ةئيشملا سفن ةبحملاو

 نم مالكلا ىلع مهدارم انلمح نإ حيحص ةلزتعملا هلاق يذلا اذهو .ىهتنا قلخلا تافص فالخب

 حيحصب سيلف يهاونلاو رماوألا ثيح نم مالكلا ىلع هانتلمح نإ امأو «يهلإلا لامكلا ثيح

 نيب قرفلا امف (تلق نإف) ةعيرشلا نع جورخ كلذو تايهنملا ةبتر يف تارومأملا ريصت هب نآل

 لصألا يف ةيهلإ ةفص ةدارإلا نأ امهنيب قرفلا (باوجلاف) قلخلاب نيتقلعتملا ةوهشلاو ةدارإلا

 ةصاخ ةيعيبط ةفص يهف ةوهشلا امأو عراشلل بوبحم ريغ ولو لقعلا وأ سفنلل دارم لك اهقلعتمو
 ىلع تاذلل ةفص ةدارإلا لهف (تلق نإف) ةثامو عساتلا بابلا يف خيشلا هلاق سفنلل ةذل هيف امب

 مهضعب كلذ يف فلاخ دق (باوجلاف) مهضعب بهذم ىلع يه مأ مهريغو روهمجلا بهذم

 اهنإ :لوقي نم بهذم ىلع اهتفص الو دئازلا ةافن بهذم ىلع تاذلل ةفص ةدارإلا تسيل لاقف

 :لاقف ةتامسمخو نيسمخو نماثلا بابلإ يف «تاحوتفلا» يف نيدذلا ييحم خيشلا لاق هيو ةدئاز

 نيرمألا دحأل لوبقلا يف هناكمإل نكمملا هتبثأ تاذلل صاخ قلعت ةدارالا نأ يدنع حيحصلا

 الو ةدارإلل تبث ام نكمملا نم لوبقلا ةيلوقعمو نيرمألا نيذه ةيلوقعم الول هنإف لدبلا ىلع

 فيكف هللا نم يصاعملاو رشلا ناك اذإف (تلق نإف) . ىهتنا مسا كلذل رهظ الو مكح رايتخالل

 رشلا ىف لاقي نأ بدألا نإ (باوجلاف) ءاشحنلاب رمأي ال هألا نإ هلوقب اهنم ىلاعتو هتاحبس أربت

 دحأل نكمي ال هنأ ثيح نم ذوفنلا يف ىرقأ ةدارالا تناك نإو هب رمأ لاقي الو هردقو هاضق

 نيب ءانثلا ركذو هللا ىلع ءانثلا نم اهيف املف ًاضيأو عمج- يأ نآرق اهنأل ةحتافلا ةءارق بسانف هبر

 نيب مدقتي ةمايقلا موي ةعافشلا ديري امل ٍدِلَي هنأ درو كلذلو ةعافشلا لوبقل نكمأ ةعافشلا يدي

 .ملعأ هللاو عفشي مث نآلا هملعي ال اهايإ ىلاعت هللا هملعي دماسمب ىلاعت هللا ىلع ينثو هللا يدي

 لبقي نأ ديري وهو الإ تيملا ىلع ةالصلا انن ىلاعتو هناحيس قحلا عرش ام :(لاقو)



 لدذي صوصخلاب ةيئامثلا ءامسألا تارضح ىف :رشع سداسلا ثحبملا

 وه امنإ هتيمست عوضوم رمألا نإف ًاضيأو ىلاعت هللا ةدارإب ىصعي هنإف رمألا فالخب اهنايصع
 رمأي ىلاعت هللا نإ ليق ولو ةدارإلا اذكه الو لعفلا ىلع ثحلا هيفف ريخلا يف حجارلا فرطلل

 ىلاعت قحلا أربت كلذلف رثأ دوجولا يف يهانملل قبي ملو تارومأملا مسق نم تراصل ءاشحفلاب
 .ناطيشلاو سفنلا ىلإ اهب رمألا فاضأو ءاشحفلا نم

 مل ىلاعت هنأ امك لاقي نأ حصي هنأ ملعا :«ىطسولا هدئاقع» يف نيدلا يبحم خيشلا لاقو
 هنوك نايب لاق مث اهدارأ لاقي الو اهردقو اهاضق لاقيف اهديري هنإ لاقي ال كلذك ءاشحفلاب رمأي

 ريغ ءايشألا يف هللا مكحو اهيف هللا مكح وه امنإو اهنيع وه ام ةشحاف اهنوك نأ اهديري ال ىلاعت

 هجوتت ال ةدارإلا ذإ قحلل ادارم نوكي ال قلخلا هيلع رجت مل امو .ءاوس ميظعلا نآرقلاك قولخم

 ةعاطلا ةدارإلا انلقو هانمزتلا تاعاطلا بناج يف كلذ انمزلأ نإف لاق هدجوتل مودعم ىلع الإ

 نزو انلبق امك ًاناميإ تاعاطلا ىف اهانلبق نحنو ءاشحفلا ىف اهوتبثأف ًالقع ال ًاعمس تتبث
 رهو .ىهتنا ليلدلا ءاضتقا امل هيلإ انيهذ اميف اهب انئاميإ حدقي الف ًاضارعأ اهنوك عم لامعألا

 ديب ال هللا ديب نالذخلاو قيفوتلاو لالضلاو ةيادهلا نأ انررق امم ملعف ررحيو لمأتيلف قيقد مالك

 نارلا كلذكو دبعلا ديب ال هللا ديب بولقلا ىلع ةنكألاو متخلاو عبطلاو فطللا كتذكو ديعلا

 هذه يناعم كل رسفنلو دبعلا ديب ال ىلاعت هللا ديب اهلك نآرقلا يف ةدراولا لفقلاو ممصلاو رقولاو

 دبعلا ىف رفكلاو ناميإلا قلخ امهب دارملاف لالضإلاو ةيادهلا امأ :قيفوتلا هللابو لوقنف رومألا

 نإ مهلوق ىلع ءانب دبعلا ديب لالضإلاو ةيادهلا نإ ةلزتعملا تلاقو ةنسلا لهأ بهذم نم اذهو
 نع ًالضف مهبذكي سحلا نإف أطخلا لك ةلزتعملا هيف أطخأ امم كلذو هسفن لاعفأ قلخي دبعلا

 لعفي ملو هضارغأ نم بولطم هتفي مل اومعز امك هسفن لاعفأ قلخي دبعلا نأ ولو ةيعرشلا ةلدألا
 . طق هءوسي ام

 عم دبعلا يف ةعاطلا ةردق قلخ هب دارملا نإ :نيملكتملا روهمج لاقف قيفوتلا امأو

 نالذخلا امأو اهريثأت مدعل ةيعادلا عم ال يأ طقف ةعاطلا قلخ وه :نيمرحلا مامإ لاقو «ةيعادلا

 .اهيلإ ةيعادلا عم دبعلا يف ةيصعملا ةردق قلخ وهف

 ييحم خيشلا ناكو رم امك ةعاطلا نازو ىلع ةيصعملا ةردق قلخ وه : نيم رحلا مامإ لاقو

 هنأ هملع يفو لاؤسلا ىف انل نذأي ال ىلاعت و هيف ةعافشلا يف انل هللا نم نذأ نإف هيف انتعافش

 نأ انل نذأ دقو 05 :هطز 4م ُدَل َّنِدَأ ْنَم لِ عمّا مَع اَل» : ىلاعت لاق انلاؤس لبقي ال
 دعب مالسلا امأو :لاق كش الب ةباجإلا ققحتي نمؤم لكف هيلع ةالصلاب تيملا اذه يف عفشن

 اذه ركذ ىتم هنأ ملعف ةمالسلا كبر نم تيقل يأ تيملا نع فارصنا مالس وهف ةعبارلا ةريبكتلا

 دعب ءوسب هركذل هنم ملسي مل هنإف مكيلع مالسلا :هلوق يف هنيقي بذك دقف ءوسب تيملا ملسملا

 .كاده ىلوتي هللاو ءيش هيف ناك نإ هررحو مهفاف هتوم

 مص رم تش سرلا ومرت

 هذه يف [51 :بازحألا] 4 َّىَّنل ّلَع َنوُلَصِب ِهَنَكِيَلَبو هلل َّنإإ9# :ىلاعت هلوق يف :(لاقو)
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 ةرثك نم نالذخلا باجح فلخ نم كل قربت حئاول تيأر اذإ :لوقي هللا همحر يبرعلا نب نيدلا

 ةيهاركلا كيف قلخي نأ هللا ىلإ عرضتف هوركملا ىلإ كلذ لفتني نأ تفخو حابملل كلامعتسا
 هنم عقت نأب هرخآ دبعلا حالص هدنع عقي ام وهف دبعلاب فطللا امأو .تكله الإو حابملا كلذل
 امأو .ًايلو ناك نإ ظفحلا هجو ىلع وأ ًايبن ناك نإ اهنم ةمصعلا هجو ىلع ةيصعملا نود ةعاطلا
 وره يذلا دبعلا يف لالضلا قلخ وهو نويلوصألا هلاق امك دحاو امهب دارملاف عبطلاو متخلا

 يف دبعلا نوكي نأ ةتامعبرأو رشع نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك هب دارملاف نكلا امأو لالضإلا

 يف اذه لازي الف حورلا وه يذلا هيبأ نم ربخ هدنع ام سفنلا يه يتلا همأب ًالوغشم ةعيبطلا تيب

 [ه :تلصف] 4# باح َكيِنَيَو انيْيَبإ# نمو رافكلا لوقب هيلإ راشملا ةعيبطلا باجبح وهو نكلا ةملظ
 هجو ىلع مهفي الو هللا ىلإ يعادلا مالك ممسي الف ةملظو نك باجح يف ناك نم نأ مولعمو

 لقث هب دارملاف [0 :تلصن] «ُرْفَو اَنِناَداَع َِفَو## :ىلاعت هلوقب هيلإ راشملا رقولا امأو .هب عافتنالا

 .ةرخآلا يف هعفني امب لاغتشالا نع هفرصت يتلا ةيويندلا بابسألا

 ًادص هب دارملاف ١4[ :نيففطملا] « مييولق لع نار لب الع» ىلاعت هتوقب هيلإ راشملا نارلا امأو

 تاوهش نم هيلإ رظنلا لحي ال ام ىلإ رظنلا نم ثدحي دقو بلقلا ًةآرم هجو ىلع علطي احطو
 لوصح هي دارملاف ممصلا امأو نآرقلا ةوالتو ركذلا ةرثكب نوكي احطلاو أدصلا كلذ ءالجو ايندلا

 . عرشلا يعاد مالك ىلإ ءاغصإلا نم هعنمت بلقلا يف ةواسق

 اي :نولوقيف راذتعالا مهعفنب مل نإو رافكلا نم ةمايقلا موي راذتعالا لهأل وهف لفقلا امأو

 انبلط دقو اهلفق نم ملعن ملو اهيلع الفقم اهاندجو امنإو لفقلا اذه انبولق ىلع لفقن مل انإ انبر
 نوكي ىسع اهيلع لفقأ يذلا رظتنن انيقبف ءاهيلع كعبطو كمتن- كف نم بر اي انفخف جورخلا
 نب رمع ناكو :نيدلا يبحم خيشلا لاق «ءيش كلذ نم انيديأب نكي ملف ءاهحتف ىلوتي يذلا وه

 هنع ىلاعت هللا يضر مالسإلا هب هللا ديشف هلفق حتف ىلاعت هللا ىلوتف لافقألا لهأ نم باطخلا

 ناك اذإف (تلق نإف) كاده ىلوتي هللاو باتك ىف ةعومجم اهدجت داكتال كنإف ريسافتلا هذه لمأتف

 ًالضف ةعاطلا ىلع هتباثإف هتئيشمو هتدارإب دوجولا يف عقاو لك نأو ءيش لك توكلم ىلاعت هديب
 نأ الإ كلذك رمألاو معن (باوجلاف) هريغ وأ ناك أرش هنم ًالدع ةيصعملا ىلع دابعلل هباقعو هنم

 :بازحألا] 4 َنوُلَصِي 8 :هلوق يف دحاو ريمض يف هللا عم مهعمجل ةكئالملل ميظع ةفيرشلا ةيآلا

 يغبني :لاقو .لمأتيلف هلبق روكذملل عماج ريمضلا نأ ققحتيل فطعلاب ةكئالملا بصن امنإو 5

 بتذ لك معي لب هنيعب ًابنذ صخي ال نأ هللا دنع ءاعدلاب هيف عفش اذإ تيملا ىلع يلصملل

 هيف تعقو ام بسحب تيملا لماع عاش نإو «ةرفغملاو رواجتلاب همع قحلا عاش نإف ةّحيشملا

 نم صيلختلا هل ىلاعت هللا لأسي نأ تيملا ىلع يلصملل يغبني اذهلو :لاق عفاشلا نم ةعافشلا

 لوخد يف لأس اذإو ران وأ ةنج يه امنإ ةثلاث راد مثأم هنأل طقف ةنجلا لوخد يف ال باذعلا
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 نيأتتا ىف محل ا ذِي (2 ايد ويل قاع © م َْمَط نم اَمأَتا8 :ىلاعت لاق كرشلا ريغ ىلاعت رفغي
 ا :تاعزاملا] * 89 كأتلا ّن ّىح دنا ني (7) اكل نع سنتا ىَهَتَو دير مَمَع َفاَح نم اند ©

 لاق ١١١[ :ءاسنلا] 42155 نمل َكِلَذ نوم ام ٌرْمَيَو وب َكَرْم نأ ٌْفْنَي ال هنأ نإ :ىلاعت لاقو 4١[
 وفعلا كلذ يفاني الو يأ باقعلا تامومعل صصخم ريخألا اذهو :يلحملا نيدلا لالج خيشلا
 مل صاخلا كلذ نأل نايب صيصختلا نأل ةاصعلا بيذعتب ىلاعت هللا رابخإ قدص هنمضت يذلا
 يف دعوأو دعو ام ةفلاخم ىلاعت هل لهف (تلق نإف) تابثإلا دعب عفرلل نايب هنأ ال مكحلاب دري
 ىلعو امهيف حصي ال ةيفنحلا تلاقو «ةيعفاشلا تلاق هبو كلذ هل معن (باوجلاف) نيتيآلا نيتاه

 هكلم مهنأل لافطألاو باردلا ماليإو عيطملا بيذعتو يصاعلا ةباثإ ىلاعت هلف ةيعفاشلا مالك

 بيذعتو عيطملا ةباثإب ىلاعت هرايخإل كلذ ىلاعت هنم عقي ال نكل اولاق ءاش فيك مهيف فرصتي

 باودلا ماليإ ةحيححص ةنس الو باتك يف انل دري ملو اولاق يلق هيبن ةنسو هباتك يف يصاعلا
 ةرخآلا يف ماليإلا يف وه امنإ ةمئألا مالك نإف همدع لصألاو ةرخآلا صاصق ريغ يف لافطألاو

 .هيف عازن ال دهاشم ايندلا يف ماليإلا عوقو ذإ ايندلا يف

 موي اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتلا هي © لاق دقف صاصقلا يف لافطألاو باودلا ماليإ امأ

 نم قلخلل صتقيا : هلي  لاقو ملسم هاور ؟ءانرقلا ةاشلا نم ءاحلجلا ةاشلل داقي ىتح ةمايقلا

 ءيش لك نمصتخيل» :ًاضيأ لاقو «ةرذلا نم ةرذلا ىتحو ءانرقلا نم ءامجلا ىتح ًاضعب مهضعب
 : هللا همحر يلحملا لالجلا لاق .دمحأ مامإلا امهاور ااتحطتنا اميف ناتاشلا ىتح ةمايقلا موي

 صتقيف زيبمتلاو فيلكتلا ىلع ةمايقلا موي صاصقلا عوقو فقوتي ال هنأ ثيداحألا هذه ةيضقو

 ماليإ وأ بيذعت ىلاعت هنم عقو ولو ملظلاب ىلاعت هفصو ةلاحتسا ملعف هريغو لفطل لفطلا نم
 ةو اذإ لهف (تلق نإف) قالطإلا ىلع اهلك رومألا كلام هنأل هريغ وأ فلكم هقلخ نم دحأل

 هللا عمجي ال ثيدحل ةرخآلا يف مهماليإ نع كلذ يفكي لافطألاو باودلل ايندلا يف ماليإلا
 ةمئألا فالخ لمحم نوكيو ةرخآلا يف هبقاعي مل ايندلا يف هبقاع نإف نيتبوقع دبع ىلع ىلاعت
 يفكي معن (باوجلاف) ايندلا يف اوبقاعي مل اذإ ام ىلع ةرخآلا يف لافطألاو باودلا مالبإ يف
 خيشلا لوق كلذ ديؤيو هدابع يف ىلاعت قحلل ةئيشملا قالطإ هب لصحيو ةيفنحلل ًافالخ كلذ
 لَو دمحم قح يف لاق ىلاعت هللا نأ ملعا :نيتئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف نيدلا يبحم

 نأب هتعافش يف يلصملا لاغتشا ناك اذهلف هلوهي ام قيرطلا يف ىري امبر نكلو هلاؤس لبق ةنجلا
 عفنأو تيملل ىلوأ هل ةيفاعلا باحصتسا نيبو هنيب لوحي ام لك نم تيملا كلذ يف هللا يجني
 نأو ملسم لك يف ةلوبقم ةعافشلا نأ هانمدق امم ملعو : لاق «هنع فعاو هفاعو» :ثيدحلا يفو

 ديعس تيملا كلذ لب هللاو ال ريخ كلذ نم هدنع امف هيف ةعافشلا لوبق مدع ملسمب نظ نم لك

 نإف دابعلا ملاظم امأو ةروفغمف ىلاعت هللاب ةصتخسملا امأ «ءلمرلاو ؛ىصحلا ددع هبونذ تناك ولو

 ةنجلا لوخد لبق نيح دعب ولو ريخلا نم دب ال لاح لك ىلعف ةمايقلا موي هدابع نيب حلصي هلل
 ام لوقي عفاشلا ناك لاح لك يف ر راقتفالاب نذؤم تاريبكتلا يف ذ يديآلا عفر لاقو كلذ ملعاف
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 قلع امو ةرفغملا عقوأو بنذلا ىلاعت ردقف [؟ :حتفلا] ركل اَمَو َكْلَد ني َمّدَقَت ام هنأ َكأ ريل

 قح يف ديعولا ذاقنإ نيع كلذو اهيف ةيسفنلاو ةيسحلا مالآلاو ضارمألا عوقول ايندلاب ةرفغملا
 ءيربلا ماليإ ةلأسم يف ةلزتعملا لوق حصف هملؤي اميف هعوقو نم قولخم لكل دب ال هنأل ةمألا

 لاق عقاو زئاج وه ام لك لوقي نكلو ىلاعت هللا نم كلذ عوقو زوجي يرعشألا نإف لفطلاو
 ديعولا ذافنإب نيلئاقلا نإف لئاطلا كلذب وه سيلف ةلزتعملا ىلع ةيرعشألا هب جتحا ام لكو خيشلا

 اذإف ةرخآآلا يف وأ ايندلا يف ىلاعت هللا هنيعي ثيح الإ هوديقي ملو هذافنإ لحم اوقلطأ نإ نوبيصم

 كلذ ناكو ةبوقعلا ذاقنإ قدص يف ةيافك كلذ ناك يسح وأ يسفن ملأ وأ ضرمب ايندلا يف هذفنأ
 .ىهتنا ةرخالا ةبوقع نع هل ارتس

 ةبوقعلا نم مدآ ينب عيمجل دب ال هنأ ملعا :نيتئامو نيتسلاو عبارلا بابلا يف ًاضيأ لاقو
 يف ملألا لوأف رانلا وأ ةنجلا اولخدي ىتح مهرئارسو مهنادبأ يف ءيش دعب ًائيش مالآلاو ايالبلاو

 محرلا ةقراغم دنع ملألا نم هدجي امل ًاخحراص جرخي هنإف هتدالو نيح دولوملا لالهتسا ايندلا

 دقف كلذ دعب تام نإف يكبيف دربلا ملأب سحيف محرلا نم هجورخ دنع ءاوهلا هبرضيف هتنوخسو

 كلذ ىلع لوبجم ناويحلا ذإ ملألا نم ايندلا ةايحلا يف هل دب الف شاع نإو ءالبلا نم هظحب ذخأ

 ملأ نم هل دب الف ثعب اذإف ريكنو ركنم لاؤس هاندأ ملألا نم هل دب الف خزربلا ىلإ لقن اذإف

 دبأ ميعنلا هبحصو ملألا مكح هنع عفترا ةنجلا لخد اذإف هريغ ىلع وأ هسفن ىلع فوخلا

 هبحص الإو اهلهأ مه | نيذلا رانلا لهأ نم ناك نإ هل ءاهتنا ال ملأ يف وهف رانلا لخد نإو نيدبألا

 .ه | ةعافشلاب جرخي ىتح ملألا

 ىِيل ْتَبَسَك اَمِي ِرْحَبْلاَو يلا يف ُداَنَمْلا رَهظ# :ىلاعت هلوق ىف رارسألا باب يف لاقو
 نم دبعلل لصح ام لك نأ ةيآلا هذه يف ربخأ دق ىلاعت قحلا نأ ملعا ةيآلا [41 :مورلا] # ساّنلأ

 ىقئرملا ةبعص ةلأسم هذهو ةيرب ىهو ةيربلا تيلتبا امف هؤادتبا وه ام ءازج وهف ةملؤملا رومألا

 ام امهنم ةفئاط لك ترصنو ىرخألا تزاجأ ام امهادحإ تعنم تاتريبك ناتفئاط اهيف فلتخا دق
 هنأو ًانيقي رمألا اوملعف فشكلا لهأ نم ايلعلا ةقبطلا امأو لاق اهضرم نيع وهو اهضرغ ىف ماق

 ني مُكَبَسَأ آَمَو# :ىلاعت هلوقك ءادتبا وه ام ءازج وهو الإ طق ملؤم رمأ ايندلا يف نكي مل

 ام هللاو :ملأت اذإ ضيرملل لوقي بيبطلا نإ ىتح [0 :ىروشلا] 4 كَيِدل تيك اَمِبع ٍةيِصُت

 عيرأ ىلع ةزانجلا يف رمألا رقتسا امنإو :لاق انبر اي كل هلك رمألو انلاوحأ نم ءيش انيديأب

 لب 8 ةزانجلا ةالص يف كر ال هنأ مولعمو عبرأ ضئارفلا تاعكر ددع رثكأ نأب ًارابتعا تاريبكت

 الل هن :هب لوقأ يذلا ل و .كلذ يف لاطأو ةريبكت هل اهيف ةءارقلل مايق لكو مايق اهلك نه

 ىشنأ وأ ناك ًاركذ هيلجر وأ هطسو وأ هسأر نم ةزانجلا ىلع مامإلا فوقو ناكم يف حيجرت

 اذه ىح ىف ةعافشلا ىف هعم ثيدحلاو ىلاعت هللا لاؤس وه ؛..:' يلصملا دوصقم نأل كلذو

 . عبتيف ءيش هيف خراشلا نع دري نأ "الإ هنم موقي نيأ يلاعي مؤ تاما تسد ١ ةحإو تيمُلأ



 11 صروصخلاب ةينامثلا ءامسألا تارشضح قف : رشف سداسلا ثحيملا

 ىلاعت قحلا لوقي كلذكو ةملؤملا ةهيركلا ةيودألا نم هلامعتساب كترمأ امب كعفت الإ تدصق

 ءازج وه امنإ كباصأ يذلا ملألا اذه ضرملا هيلع لخد باب يأ نم ردي ملو ضرم اذإ بيبطلل
 ثحبم يتأيسو .ىهتنا هتدسعق ام ملألا كلذ ناك نإو هتلعف ام ءازج ذخف ىضرملا هب تملآ امل

 . ملعا ىلاعت هللاو هعجارف زبيمتلا حورلا فيلكت تاجرد لوأ نأ فيلكتلا نع جرخي ال ؟ادجأ نأ

 يف ةمكحلا ام (تلق نإ) قيفوتلا هللابو لوقنف ريصبلا عيمسلا ىلاعت همسا ىلع مالكلا امأو

 هريغ ىلع عيمسلا مسالا ميدقت يف ةمكحلا نإ :ةتامو نينامثلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك

 لوقلا ىلاعت هنم ناكف نك انل هلوق وهو لوقلا ىلاعت قحلا نم هانملع ءيش لوأ نوك ركذلا يف

 امهفيك لقعي ال نيمسالا نيذه نأ ملعاو .ىلاعت هللا ءاش نإ هبقع ثحبملا يف هانعمب يتأيسو

 لفسألا ملاعلا يف ىرولا يف نطب وأ نكس وأ كرحت ام ىريو عمسي ىلاعت وهف تافصلا رئاسك
 داوسلا ىلاعت ىريو سمللا دنع ةفيفخلا ةسامملا توصو سفتلا يف سفتلا مالك عمسيف ىلعألاو
 ال امك تاردجلا الو رونلا الو تاملظلا الو جازتمالا هبجحي ال ءاملا يف ءاملاو ءاملظلا يف

 عم عمتجت نأ ىلاعت هتافص تلج بيرقلا وهف دعبلا هرضي الو بيرقلا وهف دعبلا هعمس بجحي

 هعمسي امع هرصبي ام هلغشي ال هنأ ىلاعت قحلا صئاصخ نم :«راونألا حقاولا يف لاقو
 ىدحإب كاردإ ةيقبس ريغ نم تارصبملاو تاعومسملاب ًاملع طيحي لب هرصبي امع هعمسي اه الو

 . ىهتلا نأش نع نأش هلغشي الف ىرخألا ىلع نيتفصلا

 ديعيلا بيرقلاب ىلاعت هفصو ديحوتلا لهأ هدقتعي ام بجعأ نم :رارسألا باب يف لاقو

 عجار وه امنإ دعبلاو برقلاف ديرولا لبح نم ديبعلا عيمج ىلإ برقأ وه نمع ديعبو نمم بيرق
 ملعأ ىلاعت هللاو اديعب هبر دجو هبر رمأ ىصع نإو ابيرق هبر ىأر هبر عاطأ نإَف ديعلا دوهش ىلإ
 يف بارطضا ءاملعلل مقو لحم اذه نأ يخأ اي ملعاف (ًاملكتم ىلاعت هنوك ىلع هالكلا امأو)
 عمجأ : قيفوتلا هللابو لوقنف ةيفوصلاو نيملكتملا مالك نم حلاص فرط ىلإ رمل نسعتو هلقعت

 تناك نإ اميس ال هنع هقرفي ءدوصقملا نع رطاخلا مسقي فوقولا يف ددرتلا نإف اضيأو :لاف

 كلذ هل رطخي الو هفلخ نمع فوقولا كلذب اهرتسي اهطسو فقو اذإ هنأ مهوتي هنإف ىثنأ ةزانجلا

 قحلا عم يلصملا روضح يف حدقي كلذو هسفن نع اهرتسي ملف اهتروع هسفن يف رضحتسي ىتح

 يغبني ال ام راضحتساب نيقيب قرفت دق بلقلاو هبلق يلصملا نم قمعلا لبقتسي امنإ هنإف

 ريغ نم ربقلا ىلع ةالصلا زاوج :لوقأ يذلا لاقو .كلذ يف لاطأو ةأرملا ةروع نم هراضحتسا

 مث كلذ يف لاطأو بارتب وأ نفكب راصبألا نع هتاراوم وه امنإ ةالصلا طرش نأل ةنيعم ةدم

 دقو «هئراي ىلإ هب جرع دق حورلاف مسجلا اذهل ربدملا حورلا ةالصلا كلتب دارملا ناك نإف :لاق



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ليك

 وه ال ىلاعت همالك نأل تافصلا ةيقبك اهفيك لقعتي ال مالكلا ةفص يأ ةفصلا هذه نأ نوملكتملا
 هتدارإو هملع نم هتافص رئاسك يلزأ ميدق وه ذإ مهوتم توكس نع الو مدقتم تمص نع

 الو هيبشت ريغ نم روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هب ىلاعت ملك هتردقو
 قئاذلا لئس ول امك ةرايعب هيفكي نأ عيطتسي ال هسفن يف كلملا وأ يبنلا هقوذي رمأ وه امنإ فيكت

 ردق ام ًالثم دوسألا لسعلاو لحنلا لسعلا ةوالح نيب قرفلا ام وأ همعط تدجو فيك لسعلل

 تعمس فيك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل ليق ولو ةرابعي عماسلا ىلإ امهنيب قرفلا لاصيإ ىلع
 يبرع ىلإ مالكلا ظافلأ تعونت فيك (تلق نإف) عمس ام فييكت ىلع ردق ام كبر مالك

 نكلو دحاو مالكلا نأ حيحص (باوجلاف) ءىزجتم ريغ هسفن يف دحاو هنأ عم يربعو ينايرسو

 هللاب يبرعلا اهنع ربعي ىلاعت هللا تاذك وهف ةفلتخملا مهتاغلب هنع نوربعي نيذلا مه نوقولخملا
 ًاليجنإ ناك ةينايرسلابو ًانآرق ناك ةيبرعلاب ىلاعت همالك نع ربع نإف ىلاعت يادخب يسرافلاو ىلاعت
 ىلاعت قحلا نم تانكمملا عامسأ قش مالك لوأ امف (ليق نإف) ةاروت ناك ةيناربعلاب وأ
 ةملك وه تانكمملا عامسأ قش مالك لوأ أ قباسلا ثحبملا يف هيلإ انرشأ ام وه (باوجلاف)

 هجوت وه يهلإلا مالكلا اذه ةقيقحو مالكلا ةفص نع الإ هلك ملاعلا رهظ امف [47 :تي] «نُك»
 نع ربعيف دوصقملا كلذ ةيصخش يف حورلا نمحرلا خفنيف نايعألا نم نيع ىلع نمحرلا ةدارإ
 فرح نيع داجيإ ديرملا سفنتملا سفن يهتني امك سفنلاب هيف نوكملا نعو مالكلاب نوكلا كلذ
 .ملعأ هللاو قحلا بانج يف كلذ فيك لقعي الو ًاتوص ىمسملا سفنلا جرخف

 هنأو قولخم ريغ هتاذب مئاقلا ىلاعت هللا مالك نآرقلا :«هحرشا)و «عماوجلا عمج» ةرابعو

 ىلع ىنعملل ةليخملا هظافلأب انرودص يف ظوفحمو زاجملا ال ةقيقحلا ىلع انفحاصم يف بوتكم
 لاق زاجملا ال ةقيقحلا ىلع ةعومسملا ةظوفلملا هفورحب انتنسلأب ءورقمو زاجملا ال ةقيقحلا

 دارملا سيل هنأ ىلإ ةراشإلا ىلع لئاسم ثالثلا يف زاجملا ال مهلوقي اوهبنو :يلحملا لالجلا -

 ىف وه سيل ةيقيقحلا ةفصلا هذهب نآرقلا نإف نيملكتملا دارم وه امك ءىشلا هنك ةقيقحلاب
 قلطي نأ حصي يأ زاجملا لباقم اهب دارملا امنإو ةنسلألا يف الو رودصلا يف الو فحاصملا

 دانسإ نآرقلا ىلإ ةثالثلا هذه نم لك دانسإ نأ يأ ءورقم ظوفحم بوتكم هنأ ةقيقح نآرقلا ىلع

 (تلق) يزاجم دانسإ اهنأ ال ىفخي ال امك ةعبرألا تادوجولا نم دوجو رابتعاب اهنم لك يقيقح

 لا ملأ لإ مجر دق دحاو لكف قرف ام عراشلا 1 ا ا الا 3

 .ررحيو م رصتعلاب يرصنعلا قحتلاو اررألاب كنه حورلا

 ىلع ةالصلا ةحص عراشلا طبرف هللا الإ هلإال :لاق نم ىلع اولص ثيدح- يف :(لاقو)

 مالسإلا راد رادلاو رادلاب قحلي هنم عمسي مل نمو مكحلا يف هيبأب قحلي ميضرلا نإف هيلع ::0د



 584 صوصخلاب ةيئامثلا ءامسألا تارضح يف :رشع سداسلا ثحبملا

 يأ قولخم ريغ هلأو ءورقم ظوفحم بوتكم نآرقلا لاقي نأ حمصي هنأ كلذ حاضيإو :خيشلا لاق
 دوجولا يهو.دوجوم لكل يه يتلا ةعبرألا تادوجولا رايتعاب هل ًافاصتا ًادبأو ًالزأ دوجوم

 يهو ةرابعلا ىلع لدت يهو ةباتكلا يف دوجولاو ةرابعلا يف دوجولاو ينهذلا دوجولاو يجراخلا

 رودصلا يف ظوفحم ينهذلا دوجولا رابتعاب نارقلاف جراخلا يف ام ىلع وهو نهذلا يف ام ىلع
 ”رابتعابو فحاصملا يف بوتكم يباتكلا دوجولا رابتعابو ةنسلألاب ءورقم يناسللا دوجولا رابتعابو
 يف الو ةنسلألاب الو ردصلاب سيل سدقملا تاذلاب مئاقلا ىنعملا وهو يجراخلا دوجولا
 . ملعأ هللاو ضارعأ يه تاوصأ اهنإف فورحلا نم ةبكرملا ظافلألا امأو فحاصملا

 نآرقلا نأ ملعا :زيزعلا باتكلا ىلع مالكلا يف فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا لاقو
 ىلع لزنملا ظفللا : يناثلا . سدقملا تاذلاب مئاقلا يسفنلا مالكلا امهدحأ :نيينعمل قلطي

 لاق كارتشالا رهاظلا ؟روهشم زاجم يناثلا يف وه وأ كارتشالاب امهيلع هقالطإ لهو ُهكي دمحم
 ءاملعل رظن لحم يناثلا ىنعملابو نيدلا لوصأ ءاملعل رظن لحم لوألا ىنعملاب نآرقلا نإ مث
 ىلاعت هللا ةفص هنأ لوألا ىنعملاب هللا مالك ةيمست يف ةفاضإلا هجوو لاق هلوصأو هقفلاو ةيبرعلا

 ©3) ديت نايف وه لَب## ىلاعت هلوقل ظوفحسملا حوللا يف هموقرب هأشنأ ىلاعت هنأ يناثلا ىنعملابو
 وشم ُلوَعَل ُمنِإ## :هلوقل كلملا ناسل يف هفورحب وأ [؟8 5١ :جوربلا] # 9 ضومَحَع ميل ىف

 :ءارعشلا] 4َكَبلَم لع (63) نيل حرا وب دْزتال :هلوقل يبنلا ناسل وأ [5 :ريركتلا 409 مي
 همالك ىلع الاد هنوك درجم ال ظفللا ال ىنعملا وه بلقلا ىلع لزنملا نأ مولعمو :144 - +١5

 مسا هنإ ليق امك لحملا صوصخ يناثلا ىنعملاب نآرقلاب ةيمستلا يف ربتعي له هنإ ؟مث» ميدقلا
 فيلأتلا صوصخ الإ ةيمستلا يف ربتعي الوأ هيف ىلاعت هللا هعرتخا ناسل لوأب مئاقلا فلؤملا اذهل

 وه انم دحاو لك هؤرقي ام نأ عطقن انأل يناثلا حيحصلا ؟نيظفلتملا فالتخاب فلتخي ال يذلا

 نم فلسلا عنم دقو لاق هسفن ال نآرقلا لثم نوكي لوآلا ىلعو كي دمحم ىلع لزنملا نآرقلا
 ًاقولخم هنوكب لوقلا نمو فحصملا ىف وأ ناسللا ىف يناثلا ىنعملاب نآرقلا لولحب لوقلا قالطإ
 هتاذب مئاقلا يسفنلا مالكلا وه يذلا لوألا ىنعملاب نآرقلا ىلإ مهولا باهذ نع ًازارتحاو ًابدأ
 . ىهتنا ىلاعت

 يف مهضعبل ًافالخ هسفن لتق نم ىلع ةالصلا بوجو هب لوقأ يذلا :لاقو .كلذ يف لاطأو

 ' انل دري مل لوقن نحنو ديبأت دولخ ينعي راثلا يف دلخم دلاخ هسفن لتق يذلا نأ ربخ ىلإ هدانتسا

 هيلع لصي ملو هسفن لتق نم ىلع ربخلا لمحيف هسفن لتق نم ىلع ةالصلا نع يهنلا يف صن
 يف هدولخ يف هدراولا ربخلاو هسفن لتاق جورخب يضقت لوصألاو حاحصلا رابخألاو اميس الو

 نم ثيدحلا يف لقي مل هنإف رافكلا نم هسفن لتاق ىلع لمحي وأ رجزلا جرخم جرخ رانلا
 ىوق ناميإلا نأ انيأرف لوصألا ىلإ انعجر لامتحالا قرطت اذإو لامتحالا قرطتف نينمؤملا

 نم ذلخؤت ةيعرشلا ةلدألاو ةياهن ريغ ىلإ ديبأتلا ىلع رانلا يف دولخلا هعم نكمتي ال ناطلسلا



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا نح

 ىلع مهلك فلسلا عمجأ دقو :«لوقعلا جارس» هباتك يف ينيوزقلا رهاط يبأ خيشلا ةرابعو
 وأ ةباتكلا وأ ءورقملا وأ ةءارقلا هنأب مهنم ثحب ريغ نم قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا نأ

 هيلع ملسملاو ىلصملاو روزملا نأ ِةَ# هللا لوسر ربق اوراز اَذِإ مهنأ ىلع اوعمجأ امك بوتكملا
 هباتك نم سماخلا بابلا يف كلذ يف لاطأو هحور مأ هصخش هنأ ثحب ريغ نم لي يبنلا وه

 اهنأ (باوجلاف) ىنعم وأ أظفل 6 هللا لوسر ىلع ةيسدقلا ثيداحألا تلزن لهق (تلق نإف)

 اهظافلأب زاجعإلل لزنت مل اهنأل كلذو وه هترابعب ِلُي هللا لوسر اهنع ربعف ًاظفل ال ىنعم تلزن
 كاّجيَرَع اَنَءْره ُهَنلَمَج اَنإ# :ىلاعت هلوق ىنعم امف (تلق نإف) كش الب ىلاعت هللا مالك يهو نآرقلاك
 ليلدب لاوحألا رئاس يف قلخلا ىنعمب لعجلا , سيل (باوجلاف) قولخم هنأ مهوي هلإف [© :فرخزلا]

 زوجي لهف (تلق نإف) 1١9 :فرخزلا] امن نكمل دبي مه نا ةكيتلمْلا اَلَمَجَِم# :ىلاعت هلوق

 دحأل زوجي ال (باوجلاف) ىنعملا ىلع نآرقلا نم اعيش انغلب ٍِكَع هللا لوسر نأ دقتعي نأ دحأل

 ةروص انل ًائيبم ذئنيح ناكل ىنعملاب هاورو لزنملا ظفللا يف فرصت هنأ ردق ول هنأل كلذ داقتعا
 لاحملا نمف [44 :لحنلا] كميل َلْيَن ام ساّنلِل يبل :لوقي ىلاعت هللاو لزن ام ةروص ال همهف
 زع هللا مالك يناعم عيمج ملع ِةقي هنأ ضرف ول لب اهفورحو تاملكلا كلت نايعأ يو ريغي نأ

 ذِإ كلذ نم هاشاحو لودعلل ةدئاف يأف لزنأ امع لدعو هيناعم نم ءيش هنع لشي ال ثيحب لجو

 مهيلإ لزن ام سانا غلب نأ هيلع قدصي ناكل ةيظفللا فورحلا نم لزن ام ةروص يف فرص ول
 نوؤرقي نيذلا موقلا ثيدح ىلع مالكلا خيشلا لاطأ دقو ءمهفاف كلذب لئاق الو مهيلإ لزنتي امو

 نإف) هعجارف «تاحوتفلا» نم ةئامثلثو نيرشعلاو سماخللا بابلا يف مهرجانح زواجي ال نآرقلا
 لاثم ظافلألاب يحولا روهظ لاثم نأ (باوجلاف) ظافلألاب انل رهظ اذإ يحولا لاثم امف (تلق

 ارشب اهيف رهظ نيح نكي مل ليربج نإف ةيحد ةروص يف مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج روهظ
 نيعأ ىف هتروص تلدبت امكف ةدحاو ةلاح ىفاعم أكلم الو ًارشب ناك الو ًاضحم أكلم الو ًاضحم

 ناسلب لثمتي يدحألا رمألاو يلزألا مالكلا كلذكف اهيلع يه يتلا هتقيقح لدبتت ملو نيرظانلا
 رفاكلاف يلزأ دحاو رمأ هتاذ يف وهو ىرخأ ينايرسلا ناسلبو ةرات يربعلا ناسلبو ةراث يبرعلا

 دعب امهيعامس نيب نكلو هللا مالك عمسي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومو هللا مالك عمسي كرشملاو
 . ءافطصالا لطبل ًادحاو امهعامس ناك ول ذإ نيقرشملا

 هسفنب يدبع ينرداب ثيدح امأو ًاضعب اهضعب يوقيل ضعب ىلإ اهضعب مضيو ةددعتم تاهج
 الول هسفن لتاقلا نإف هبر ىلإ اقوش هسفن لتق نم اميس ال يتيؤر لبق يأ «ةنجلا هيلع تمرح

 :لاق يب يدبع نظ دنع انأ :لوقي هللاو كلذ ىلإ رداب الو هسفن لتق ام هبر دنع ةحارلا نظ

 نإو ليوأتلااذه فلاخي ًاحيرص صت ال ذإ يهلإلا ربخلا اذه ظفل هيلع لمحي نأ قيلألا وه اذهو

 يف نإف ليوأتلا اذه ضقانت يتلا ةررقملا لوصألا نم هرظن يف رظانلا دعبلف دعب هيف رهظ
 الإ قبي ملف ناميإ نم لدرخ- نم ةبح لاقثم نم ىندأ هبلق يف ناك نم رانلا نم اوجرخأ حيحسصلا
 .ررحيو لمأتيلف ه | هانركذ ام



 ١/1 صوصخلاب ةيئامثلا ءامسألا تاريضشح ىف :رشع سداسلا ثحبملا

 نم رابكلا ةمئآلاف ةلمجلابو :ليوط مالك دعب هللا همحر ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لاق
 ًامهف رزغأو ًاملع رثكأ اوناك ثيدحلا باحصأ رئاسو نايفسو دمحأ مامإلا لثم فلسلا خويش
 0 ارو هك لل يف صرخ تع مهباحصأ اورجزف كلذ عمو ًالقع لمكأو

 ايطعتلا مدو هيبشتلا ثرف نيب نم ةحيحصلا دئاقعلا صالختسا نأب مهملعل مالكلا ملع

 ةارقلاو ءورقملا نيب قرفلل نوئطفتي ال سانلا بلاغ ذإ هنع مهفلا هللا هقزر نم ىلع الإ ًادج
 هب ناميإلاو رهاظلا رمألا ةظفاحمب مهورمأف مهدئاقع لزتزتت نأ مهباحصأ ىلع فلسلا فاخق

 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نينمؤملا ناميإ حص دق ذإ يقيقحلا ىنعملا ىلع تحب ريغ نم اعطق
 ىف نإ يرمعلو اتقدصو هيب انمآ اولوقو فيك ريغ نم تءاج امك اهوؤرقا :مهباحصأل اولاقو

 ىضر ةلأسملا هذه ىف قيقحتلا مهيلع ىفخي نأ لاحمف ةمئثألا امأو ماوعلل ةميظع ةحلصم كلذ
 ١ ١ ش ش . مهنع ىلاعت هللا

 هريغ نود نومأملا نمز ىف ءاملعلل ةئحملا تعقو امنإو :هللا همحر ىبهذلا ظفاحلا لاق

 قلخب لوقلا ىلإ كلذ هرجف ةفسالفلا بتك علاط دق ًارهام ًاهيقف ناك نومأملا نأل ءافلخلا نم
 هوخأ هدعب ىلوت مث ًاددوسو ابدأو انيدو ًايأرو ةديقع ءافلخلا نسحأ نم ناكل كلذ الولو نآرقلا
 هدعب ىلوت مث نومأملا هيأ بهذم ددجو نآرقلا قلخ ةلأسم يف كلذك ءاملعلا نحتماف مصتعملا

 رهظأو قثاولا بات مث ةدم دواد يبأ نب دمحأ ءارغإب كلذك ءاملعلا نستماف مصتعملا نب قئاولا

 .ملعأ ىلاعت هللاو ىهتنا ةنسلا

 عيارلا بابلا يف لاقف ةئأسملا هذه يف هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا ييحم خيشلا لوقن امأو
 ردقلا ةليل يف نآرقلا لوزن صيصخت يف ةمكحلا ام (تلق نإ) «تاحوتفلا» نم نيثالثلاو

 هلوزن ناكو اهنيزاومو ءايشألا ريداقم فرعت نآرقلاب نأل ردقلا ةليلب هلوزن صخ امنإ (باوجلاف)

 مهْيَن ني رْكحِو ني مهيأ ان# :ىلاعت هلوقب دارملا امف (تلق نإف) ىهتنا اهنم رخآلا ثلثلا ىف
 هنأ دارملا نإ :ةئامثلثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) [؟ :ءايبنألا] 4 ثَد

 مويلا ثدح. لوقت امك اذهو هوعمس نيح مهدنع هملع ثدحف نيعلا ثدحم ال نايتإلا ثدحم

 قلعت ةثداح داوم يف ءاج نآرقلا كلذكو يتأي نأ لبق ًادوجوم ناك هنأ مولعمو فيض اندنع

 ديز ةايحك نآرقلا صنب ءاج هنوك ةكرعملا ديهش ىلع ةالصلا عنم نم هجو :(لاقو)

 هنأ ًاناميإ هداقتعا عم هيلع يلصي :لاق نم هجوو هيلع ىلصي الف ةباثملا هذهب ناك نمو ورمعو

 ريصيو هتاجرد يف دازيف هل ىعديف لمعلا نع عطقنا دق ابح ناك نإو وهف هلمع عطقنا هنوك يح

 ملو ءاوتام اذإ برحملا لهأ نم نييبسملا لافطألا يف هب لوقأ يذلا :لاقو هلمع نم هنأك كلذ

 دولوم لك» :ثيدح يف امك مالسإلا ةرطف ىلع مهنإف مهيلع هنأب لقع الو زييمت مهنم لصحي

 مهيلع ىلصي ال :لاق نمم ىلوأ انلق امو :لاق هنأو «هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي

 شرلا نم فعضأ وهو «ةيشعو «ةودغ ءامسلا نم لزني ام وهو لفطلا نم ذوخأم لفطلا نأل



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 1

 نإف) هجو نم مدقلاو هجو نم ثودحلا هلف تاملكلا هيلع تلد امب مهفلا قلعتي ملف اهب ممسلا

 هنأ ًامسقم ىلاعت هلوق ليلدب كلذك وهو معن (باوجلاف) ملكتملل ةمجرتلاو هلل مالكلا نذإف (تلق

 هفاضأ امك مجرتملاو ةطساولا ىلإ مالكلا فاضأف [14 :ريوكتلا] 4 ورك لوس ٌلوَمْلل نآرقلا ينعي

 انعمس دقف نآرقلا انيلع ىلت اذإف [* :ةبرتلا] 4و ملك َمَمْسي يح ري ' هلوقب هسفن ىلإ ىلاعت
 نإف رم امك نيقرشملا دعب نيعامسلا نيب نكلو هللا مالك عمس هبر هملك امل ىسومو هللا مالك
 . ىهتنا طئاسولاب هعمسي نم هيواسي ال ةطساو الب هللا مالك عمسي نم هكردي كلذ

 الو فرح الف بلقلا يف نآرقلا ماد ام :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 فرحو توصتب الإ هبتكي ال هبتك اذإ كلذكو فرحو توصب قطن ءىراقلا هب قطن اذإف توص
 فورح ةسمخ ىلإ نينثا نم ةموظنم ًافورح لزنأ نآرقلا نوك نم موهفملا :ًاضيأ لوقي هتعمسو
 ترظن نإف ًاطخو ًامقرو ًاباتك ىمسي هنوكو ًاظفلو ًامالكو ًالوق هنوك نارمأ ةدرفنم وأ ةلصتم رثكأف
 هلف هب قطني هنوك ثيح نم هيلإ رظن نإو مقرلا فورح هلف ظفحي هنوك ثيح نم نآرقلا ىلإ

 وأ هعفص وه يذلا هللا مالكل يه له اهب ًاقوطنم ًافورح هنوك عجري اذاملف ظفللا فورح

 هلع أو ارفع نكس ننام : ىلاعت هلوق يف لوقي ًاضيأ هتعمسو . ىهتنا يناثلا قحلا هنع مجرتملل

 نآمظلا نأ امكف [؟4 :رونلا] اَكْيَم ه هدجب زل ماس اَذِإ ِهَّوَح م ُناَتَمَظلأ ُدُْيَسْحَع ٍةَعيقب بارك

 توصب ىلاعت همالك بسحي هللا مالك عمسي نم مكح كلذك ءامب وه سيلو ءام بارسلا بسحي

 ةروص يف رمأ رهظي نأ لاحملا نم ناك نإو فرح الو توصب رمألا سفن يف وه سيلو فرحو
 ءاج اذإ نآمظلا نأ امكف نيعلا ىف هلثم ال ةبسنلا ىف هلثم وهف امهنيب نوكت ةيسائمب الإ رخآ رمأ
 هنع فشك اذإ فرحو توصب هللا مالك عمس نم كلذك هاري ناك امك ءام هدجي مل بارسلا
 توصب ملكتي نأ ىلاعت قحلل لهف (هل تلقف) هعمس امك فرح الو توصب هدجي مل ءاطغلا

 هنم مرلي هنأل قحلل كلذ حصي ال لاقف ديري امل لاعف هنإ ثيح نم ىلاعت هقالطإل فرحو

 ىلاعت هيلجت امأو هيف هقلخ هبشي ال امم ديري امل لاعف ىلاعت وهف مهل هتنيابم مدعو هقلخل هتاواسم

 . ىهتنا فرحلاو توصلا يف انلق امك ةقيقح روصب وه سيلف ةرخآلا يف روصلا يف
 لهف «تلق نإف) ةئامتلثو نيعبسلاو يناثلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا كلذ وحن ركذ دقو

 تام اذإ هيلع ىلصي لفطلاف همحر ةالصلاو ًاموحرم ناك فعضلا اذهب ناك املف بكسلاو لبولاو

 نأل ةزانجلا ىلع ةالصلا يف يلولا نم ىلوأ :يلاولا لاقو .ررحيو لمأتيلف ه ! هجو لكب

 نب نيسحلا مدقو هنع لأس الو يلولا ربتعا هنأ طق هنع لقني ملو زئانجلا ىلع ىلص دك يبنلا

 هذه يف هقاحلإو :لاق يلع نب نسحلا ىلع ةالصلا يف ةنيدملا يلاو وهو صاعلا نب ديعس يلع

 نأ كلذو هنفدو هتاراوم يف يلولاب هقاحلإ نم ىلوأ ةعمجلا ةالصو ةعامجلا ةالصب ةلأسملا

 وهف رومألا ضعب يف مكحلا هل نمم ىوقأ وهف صوصخلاو مومعلا يف مكحلا قالطإ هل يلاولا
 نم مظعأ هفلخعتسا نم ىلإ عراشلا رظنو عراشلا بئان هنإف تيملا يف هللا دنع ةعافشلاب ىلوأ



 ااا صضصوصخلاب ةينامثلا ءامسألا تارضح ىف : رشع سداسلا ثحببملا

 بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) يروص رهظم ريغ نم ىلاعت قحلا باطخ عامس حصي
 يدييقت رهظم ءارو نم الإ طق هبر مالك عمسي نأ دبعل حصي ال هنأ ةئامثلثو نينامثلاو عبارلا

 يف طق دبع دهشي الف هيلع اليلدو ىلاعت هنع اباجح رهظملا كلذ نوكي هيف هل ىلاعت قحلا ىلجتي
 يهو رارسألاو قئاقحلا نم هل مجرتي ام ذخأي اهنع ةيروص رهاظم الإ ةيباطخلا تالزانملا لاح
 ةروص يف هل هيلجت يف الإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ملك ام ىلاعت هنأ ىرت الأ ةموهفملا ةنسلا
 . ىهننا رانلا يه يتلا هتجاح

 نارقلا نإ لاقي لهف (تلق نإف) ملعأ هللاو لمأتيلف ريرحت ىلإ جاتحي مالك وهو :تلق

 يف ماد ام نآرقلا نإ (باوجلاف) فرحو توصب مأ فرحو توص الب بلقلا يف لاح ميدقلا

 ريغ ىلع هب ءاملعلا بولق يف وهف رم امك فرح الو هيف توص ال نينيعلا ىدحإ وهف بلقلا
 نإ مث هريغل نوكي ال ًامكح نطوم لكل لعج ىلاعت هللا نأل مهتنسلأ يف اهب رهظي ةروصلا
 توصو فرح !ذ هتلكاشب ه هريصيف ناسللا هنم ذخأي مث همسقيو هدسجيف بلقلا ن م هذخأي لايخلا

 هاللتف [5 :ةبوقلا] «وّنبأ ملك َمَمَسَي َّقَح 4 58 :ىلاعت لاق دقو ناذآلا عمصس هب ليقيو

 لل مالكلاف هتمجرت لاح يف هنذأ عمسي يبارعألا اهعمس ًافورحو اتاوصأ هناسلب هيو هللا لوسر

 دانسإ حصيو تاوصألاو فورحلا ثيح نم يأ ناك نم ًانئاك هب ملكتملل ةمجرتلاو كش الب
 يف هركذ ىهتنا برلا تيب بلقلاو رارسألا باب يف ًابيرق هطسب يتأي امك ًازاجم ديعلا ىلإ مالكلا

 ْ . ةثامثلثو نيرشعلاو عساتلا بابلا

 لحي ال ميدقلا ميسجتلا لهأ لوق حصل ميدقلا ثداحلاب لح ى :رارسألا باب يف لاقو
 أ ثآرقلا ركذ هفرح ىوس ىنعملا مضي الو هفرع نم الإ كسملا فرعي الو الحم نوكي الو

 ءاربلاب مقر اميف هفورح مظنو ناسللا يف هفورح عطق عم نمحرلا مالك هنأ ناميإلا بجي هبو
 تزجع امب ماهوألا لوقعلا ىلع تمكحو مالكلا ثدح امو مالقألاو حاولألا تثدحف نانبلاو

 . ىهتنا مالعلا وه هب لماعلا ناكل ماهلإلاب لاني هنأ ردق ولو ماهفألا هكاردإ نع

 ثداحلا ركذلا نأ امك قلخلا هب قطن ام ىكح نإو قحلا ركذ ميدقلا ركذلا ًاضيأ هيف لاقو

 ركذلاف دبعلا ناسل ىلع ملكتي ىلاعت قحلا ناك اذإ قحلا مالك ناك نإو قحلا ناسل هب قطن ام

 وه# : ىلاعت هلوق يف لاقو هالو هيف مكحلا هيلإ ضوف هنوكل هدنع , ربقأ همالكو هريغ ىلإ هرظن

 ةالص نيبو انيلع هتالص نيب ىلاعت لصف امنإ (46 :بازحألا] 4 ممكيِتلَمَو لع لص ىِتل

 درا لع نسي َُْكِبكَ هلل ذيل :هلوق يف #8 دمحم ىلع ىلاعت هتالص نود ةكئالملا
 ةالص ( يف أضيأ انعم لخد 8 هنأ عي قلخلا نم ريش ىلع لل هصيصختل نيب م١ :بازحألا]

 نإف ام هجوب دي هيلع رخآ قولخملو الإ قولخم نم ام هنأ ىلاعت هللا ةريغ نم :(لاقو)
 هيلإ رخآ قولخم نم ناك ام هسأر سكت ريخلا نم هيلإ هادسأ امب قولخم ىلع رغسفلا قولخم دارأ



 .:5ألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءرجلا 1و7

 الو هاوق ىلاعت قحلا ناك نم الإ ةلأسملا هذه يف قحلا فرعي ال مينست نم ديعلا هجازمو ميدق

 هومع هلق مدقلاو ثودحللا هل هللا مالكو ثدحم ثداحلا أضيأ هيف لاقو .هاوق نإ الإ هاوق نوكي

 . ىهتنا فيض مويلا اندنع ثدح :لاقي امك انيلع هدورو هئودحو ةطاحإلا هل نأل ةفصلا

 فاضي الو هالت وأ ثداحلا هبتك اذإ الإ هللا مالك ىلإ ثودحلا فاضي ال :ًاضيأ هيف لاقو
 .هللا نم هعمس نإ الإ ثداحلا مالك ىلإ مدقلا

 ههيزنت عم ةرهطملا فحصلاو ةلزنملا بتكلا يف ءاج ام لوقلا قدصأ :ًاضيأ هيف لاقو
 هلوسر غلبو هلوسر ناسلب ثايآ تلزنف هيبشت هلثامي ال يذلا هيبشتلا ىلإ لزن هيزتت هغلبي ال يذلا

 ىلعو كرتشم وأ مهلثم وه سيل ثلاث رمأ وه له كلملا هب ءاج ام ةروص ركذ امو هموق ناسلب

 يناعملاو لزنتلا وه امف انل وه سيل هلل مالكلاو انل تارابعلا نأل لاكشإ اهيف ةلأسملاف لاح لك

 وهو يباتكلا ظفللا وه امف لوقلا ناك نإو ىهلإلا لوقلا وه امف تارابعلا تناك نإ لزنتت ال

 اذه نم الإ ليق مئثامو ًاليق موقأ وه فيكف ًاليلد ناك نإ بيغلاو ةداهشلا نيأف بير الب ظفللا

 فورحلا نمحرلا ملكتملاو نامجرتلا تنأ [1 :ةبوعلا] هلأ ْمْلَك َمَمَسَي ٌَقَح ُهَرِآَد :هلوقل هابإ
 . ىهتنا فوصوملا نيع ةفصلاو فورظ

 ًاضيأ هيف لاقو ررحيلف ًاريغ الو ًانيع تافصلا تسيل لوقي ام بهذم ىلع ىشمتي ال اذهو

 ول هنأ (باوجلاف) كلذ يف ةمكحلا ام (تلق نإف) هللا ملكت طق هيف ءاج امو هللا لاق هلك نآرقلا

 َمْلكَو© :ىلاعت هلوق ىرت الأ دحج الو هلضف ركنأ الو دحأ هب رفك ام هللا ملكت نآرقلا يف ءاج
 ذوخأم مالكلا نإف هماكحأ هيلع ترهظو همالك هيف رثأ فيك [154 :ءاسلا] كاَميِلَكمَت نَسوُم ُهّنأ

 مالكلاو لوقلا نيب يحأ اي قرفف هتاّذل وه امف لوقلا رثأ اذإف ريثأتلاو حرجلا وه يذلا ملكلا نم

 ماركإلاو لالجلا يذ لهأ نم نكت مانملاو ةظقيلا يف كيتأي ام نيبو ماهلإلاو يحولا نيب قرفلاك
 ةلدسم روطسم اهنإ هللاو هتاذب مئاق وهو همالك اولتن فيك انم الإ بجعلا ام ًاضيأ هيف . ىهتنا

 (تلق نإف) .ىهتنا تاهجلا رثكأ نم تاهبش يه ةمهوم تارابعو ةمهبم رومأو ةلفقم باوبأو

 هلاق امك (باوجلاف) اهجورخ دعب اروثنم ءابه بهذت مأ ءارهلا يف ةيظفللا فورحلا لكشتت لهف
 عومسملاب لصتت كلذلو تجرخ اذإ ءاوهلا يف لكشتت اهنإ نيرشعلاو سدسلا بابلا يف خيشلا

 متئش ول للي هب مهاده ىلاعت هللا نأ مهل ركذ امل راصنألل لك لاق كلذلو هدحو هلل ةنملا نوكتل
 ناكو هلي هقح يف مهنم ناك ام ركذف .ثيدحلا .كانرصنف ًافيعضو كانيوآف ًاديرط كاندجو متلقل
 ضعبب اهضعب بابسألا طبر نم ةمكحلا هيضتقت ام لعف نكلو ببس ريغ نم هرصن ىلع ًارداق هللا

 هل كلاب لعجاف ةقرعملا رارسأ نم اذهو :لاق

 ةيآلا [©5 :رونلا] «ةمْسَأ اَبيف ٌرَكْيَيَو ْمقرت نأ هلل َنِدَأ توبي يف :ىلاعت هلوق يف :(لاقو) يرحل تر ا عل



 ااه صوصخلاب ةيئامثلا ءامسألا تارضح ىف :رشع سداسلا ثحبلا

 ءاوهلا لازي الو اهحاورأ اهب تقلعت ءاوهلا يف تلكشت اذإف ملكتملا اهب قطن ام ةروص ىلع

 يف لكشتت ام لوأ يف نوكي امنإ اهريثأتو اهلمع نإف اهلمع ىضقنا نإو اهلكش اهيلع كسمي
 رفك ةملك تناك اذإف (ليق نإف)اهبر حيبست اهلغش نوكيف ممألا رئاسب قحلت كلذ دعب مث ءاوهلا
 بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) اهبر حيبست اهلغش نوك يف ريخلا تاملك لثم نوكت لهف

 ملكتملا ىلع دوعي امنإ كلذ لابو نإف رفك ةملك تناك ولو اهبر حيبست اهلغش نوكي امنإ قباسلا
 ةبوقعلا عراشلا لعج دقو مثالا نم اهلئاق ىلع امب ملعي ال هلل ةحبسم تأشن اهنأل اهيلع ال اهب

 الاب اهل ىقلي ام هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإ ثيدح هديؤي امك اهببسب اهب ظفلتملا ىلع

 ةهج ىلع أرقيو مظعيو دجمي هارت ىلاعت هللا مالك لمأتو اقيرخ نيعبس منهج ران يف اهب ىوهي
 بسلاو رفكلا نم ىلاعت هللا قح يف ىراصنلاو دوهيلا تلاق ام عيمج هيفو ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا

 ةمايقلا موي اهلتاق باذع ىلوتت اهباب ىلع ةملكلا ثيقبو اهلئاق ىلع اهلابو داع رفك تاملك يهو
 اهدوجو دعب توم اهكردي ال ةيظفللا ةيتاوهلا فورحلا هذه نذإف (تلق نإف) هميعن وأ

 يف يه ذإ لاوزلاو ريغتلا لبقت اهنأل ةقرلا فورحلا فالخب توم اهقحلي ال معن (باوجلاف)

 امف (تلق نإف) ريغتلا لبقت ال لحم يف اهنوكل ءاقبلا اهلف ةيظفللا لاكشألا امأو كلذ لبقي لحم
 ناقرفلا تأرق اذإف هلوق نود [98 :لحئلا] سب َذِهَتَسأك َناَمْيْلا َتْأَم ادإَو# :ىلاعت هلوق ىف ةمكحلا
 رضحي الف سيلبإ درطي ناقرفلا نأل ناقرفلا لقي مل امنإ (باوجلاف) نآرقلا ءامسأ نم هنأ عم
 روضحلا ىلإ سيلبإ وعديف عمج نإف نآرقلا فالخب هنم هللاب ةذاعتسالا ىلإ جاتحي الف ءىراقلا

 سيلبإ نم ةذاعتسالاب ذعتسملا لا رمؤي مل ملف (تلق نإف) هنم هللاب ةذاعتسالا ىلإ ءىراقلا جاتحيف

 نيقيب هنم ىوقأ مزعلا ولوأو ًافيعض هديك نوكل ةكئالملاو لسرلا نم مزعلا يلوأ نم دحأب
 يوق وهف قلخلا ىلإ رظنلاب امأ ةيهلإلا ةردقلل رظنلاب ًافيعض ناطيشلا ديك ناك امنإ (باوجلاف)
 يذلا عماجلا مساب هنم ةذاعتسالا ناك كلذلو هلك ملاعلا ترهق يتلا ةدارإلا ةرضح يف هنأل ًادج
 ءامسألا فالخب روضحلا نع هلاعن ام مسالا دجو اهنم مهاتأ قيرط يأف هريغ نود هللا وه

 ام باوث لثم هدابع نع ىلاعت قحلا هاكح ام ةءارق ىلغ ءىراقلا باثي لهف (تلق نإف) عورفلا

 هكحي مل يذلا هللا مالك باوث كلذ ىلع باثي معن (باوجلاف) ىلاعت هب صتخلا امم هكحمي مل

 هلاق يذلا قحلا مالك ذخأي فراعلا نأ امك قلخلا نع هاكح ولو ًاميدق هنوكل هقلخ نم دحأ نع

 .ةماقإلاو «ناذألاب يأ همسا اهيف ركذيو قلشلا ىلإ ةبوسنملا تويبلا نع اهزييمت اهعفر ىنعم

 ركذي مل امنإ «ُلاَجِي 9 لصقل ٍوُدْعْلاَب اَبف ملا يلصي يأ «خَيَس# ةظعوملاو ركذلاو ةوالتلاو
 ًاقيرشت ءاسنلا نع لاجرلا ركذي ىفتكاف مدآ نم ءزج ءاوح نإف ةأرملا نمضتي لجرلا نأل ءاسنلا
 ةدحو يأ [9 :رونلا] 4م الو ءارشو عيب يأ «ةَرَمت# مهلغشت ال يأ ميه ُّل» لاجرلل

 4 كشناو ةكحتلا رع متت ةرلصملا تري : ىلاعت هلوق ىف لافو . كلذ ليصافت يف لاطأو

 ريغ يف فرصتلا هيلع مرحي اهب مارحإلا درجمب يلصملا نأل كلذك تناك امثإ [45 :تربكدعلا]

 لمع نم رجأ هل حصف ىهتناف ركنملاو ءاشحفلا نع مارحإلا كلذ هاهنف ةالصلا يف ماد ام ةالصلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا اك

 هديبع نع ىلاعت قحلا هاكح ام ذهأي هنأ امكو ءاعدتسا ىلاعت هلاق يذلا هجولا ريغب ءادتبا

 اذإ ةثامو نيعستلاو يناثلا بابلا يف خيشلا لاق دقو ظفللاب مهنع هيكحي يذلا هجولا ريغب ىنعملاب

 ىلع هيكحي ةراتو هنيعب هدبع لوق يكحي ةرات لجو زع هللا نإف مجارتت نمم ملعاف نآرقلا تولت
 هلل نإ ْنَرْحَع ال ركب يبأل هلي هللا لوسر لوق نع ةياكح ىلاعت هلوق لوألا لاثم . ىنعملا

 ار يل نبأ ُيَسْكهَي# نوعرف لوق نع ةياكح ىلاعت هلوق يناثلا لاثمو 4٠[. :ةبوتلا) كاَنتَعَم
 دحاو ىنعملاو ىبرعلا ناسنلاب هنع ةمجرتلا تعقوف طبقلا ناسلب كلذ لاق امنإ هنإف [* :رفاغل
 هللأ مالك نيب ءىراقلا قرفي تدرو اذإ ةيهلإلا رومألا ملعتلف اذكهف ىنعملا ىلع ةياكحلا هذهف

 يكس ُهَّشَأ ّدَحَأ ُدِإَول : لجو رع هللا لوق رخآف ًاضعب هضعب نع هزيميو ةياكح همالك نيبو ةلاصأ

 نع مهلوق ىكح ىلاعت هنإ مث اولاق 4١[ :نارمع لآذ 4ئرضإ ْمُكِلَك َنَع ّمْدَعَلَو َرْثَرَوَفَأَ لاَ
 انه ىلإو [14 :ةرقبلا] 4 ةوُدْرَهَتَسُم نَْغ اَمَنِإ َرْكَعَم اَنِإ# نيقفانملا نع هلوق كلذكو انررقأ مهتعامج

 سقو ١6[ :ةرقبلا] «قوُمِزْبتسُم نع اَمَتِإ ْمْكَمَم اَنِإ8 :مهلوق مهنع ىكح هنإ مث ىلاعت هلوق ىهتلنا

 يرصع لهأ نم هيف امدق دحأل دجأ مل ملع اذهو ًاريثك هدجت نآرقلا يف هلكاشي ام كلذ ىلع
 لك امو ميظعلا نآرقلا الإ انمولع اهنم جرختسن ةدام انل سيل هنإف كلذل انلهأ يذلا هلل دمحلاف

 ملف ايبرع هلك نآرقلا ناك اذإ (تلق نإف) سانلا نم دارفأل كلذ امنإ هيف مهفلا حيتافم يتوأ دحأ

 كلذ وحنو (صملا)و (ملآك) ةزومرملا روسلا لئاوأ يه يتلا فورحلا يناعم هنم برعلا مهفت ال

 اهب ناميإلا مهل ىقبيل فورحلا هذه مهفت برعلا عيمج نكي مل امنإ (باوجلاف) مهناسلب هنإف

 فشكلا لهأ نإ لاقي الو فشكلا لهأب ًاصاخ اهمهف ىلاعت هللا لعج كلذلف . ىهتنا اومهفي ملو

 ولف الإو ىلاعت هللا ءاش نمو ِهّيفي هللا لوسر اهملعي نأ نم دب ال هنإ لوقن انأل ًاضيأ اهنوفرعي ال
 ةنسلاو باتكلا يف هل ىنعم ال ام دورو زوجي الو ًاوشح تناكل اهملع فشكلا لهأل حصي مل

 مهلوق نم ذوخأم ةمجعملا نيشلا ناكسإب ةيوشحلل ًافالخ لوصألا ءاملع نم روهمجلا هيلع امك
 نأ ملعا :هصن ام «تاحوتفلا» نم ةتامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف تيأرو ًاوشح نآرقلا يف نإ
 ضعب يف مهب تعمتجا دقو :لاق ؛ةكئالم ءامسأ اهلك روسلا لئاوأ ةعطقملا فورحلا عيمج

 اذإف ةكئالملا نم يخايشأ ةلمج نم مهف يدنع نكي مل ًاملع يندافأو الإ كلم مهنم امو عئاقولا

 ام رظناف كلذ وه وني مل نإو ةالصلا سفن يف هللا مراحم نع ىهتنا نم رجأو هتعاطو هللا رمأب

 .اهل نطفت نم انباصصأ نم ليلقو ةبيجعلا ةلأسملا هذه تطعأ فيك ةالصلا فرش

 عراشلا نأل هلل ال هارهل هتقتدصو صاع وهف اهيلإ جاتحم وهو هريغ ىلإ ىدعت نم :(لاقو)

 جرخ امنإ وهو سفن لك لبق هسفن هاقلي ام لوأف هتقدصب ناسنإلا جرخ اذإو كسفنب أدبا :هل لاق

 نإف ناريجلا نم برقألاف برقألاب ةيدهلا يف أدبن نأ ًاضيأ انل قحلا عرش دقو نيجاتحملل اهب

 :موق قح يف َعْيكَي هلوق يف لاقو .انبر دودح دنع انفقو امو ىوهلا انعبتا دقف دعبألا انحجر



 ىلإ مهتاوذ نم ةدتمم قئاقر مث هنأل هنوبيجيف مهئادن لثم ناك فورحلا هذهب ءىراقلا قطن

 ام ءىراقلا لوقيف لوقت ام ةكئتالملا نم ةثالثلا ءالؤه لاق ًالثم (ملا) ءىراقلا لاق اذإف مهئامسأ

 قحب ربخأو قحب قطن نمؤم اذه نولوقيو ًاريخ ناك نإ تقدص هل نولوقيق فورحلا هذه دعب
 دقو لاق (3ّ) مهرخآ اكلم رشع ةعبرأ مهو لاق اهوحنو (ّصَملا) يف لوقلا اذكهو هل نورفغتسيف
 (3)و (ق)و (ٌص) وهو دحاو كلم اهيف رهظ لزانمف ةفلتخم هوجو ىلع نآرقلا لزانم يف اورهظ

 ديب اكلم نوعبسو ةعست راركتلا عم اهروصو (مح)و (سي)و (ّسط) لثم تانثا اهيف رهظ لزانمو

 دقف عست ىلإ دحاو نم عيضبلاو ةجرد نوعبسو عضب ناميولا نإف ناميإلا نم ةيعش كلم لك

 يذلا بابلا اذهو فورحلا هذه يف رظن نمف لاق مث كلذ يف لاطأو عضبلا ةياغ انه ىفوتسا
 هدمتف اهماسجأ فورحلا هذه يه يتلا ةيكلملا حاورألا هذه هل ترخس بئاجع ىأر هل هتحتف

 . ىهتنا تامملا ىلإ هناميإ هيلع ظفحتو ناميإلا بعش نم اهديب امب

 يبرع نآرقلا نم مكحملا عيمج نأ ةئامثلثو نينامثلاو يناثلا بابلا يف خيشلا ركذ (ةمتاخ)

 مئامو ةيبرع اهلهأ دنع ةيبرعلاو ةيبرع اهلهأ دنع ةيمجعلا نأ مولعمو يمجعأ هباشتملا عيمجو
 اهيف ةمجع ال ةيبرع اهلكف يناعملا يف امأو «ةرهاظلا روصلاو ظافلألاو حالطصالا يف الإ ةمجع

 صوصنلاك يناعملا نإف هاعدا امب هل ملع الف اهيف هبشلاب لاقو يناعملا ملع ةفرعم ىعدا نمف
 دوجولا ىف ةروص ةمجعلل رهظ ام بيكرتلا الولف اهيف بيكرت ال طئاسب هنوكل ظافلألا لهأ دنع
 وه يقابلا نأ ملعاف (ىلاعت يقابلا مسالا ىلع مالكلا امأو) كاده ىلوتي هللاو هررحو كلذ ملعاف
 مسالا اذه ركذ نع يحلا همسا ركذب ىنغتسا مهضعبو رخآ الو هل لوأ ال ارمتسم هؤاقب ناك نم
 نأل ىلاعت يحلاب ىنغتسا امنإو ايرثلا موجن ددع ةقيقحلا يف ةعبس يه امنإ ةيهلإلا تافصلا نإف
 ةيهلإلا تافصلا نوك ثحبم يف مدقت دقو ءاهتنا الو اهل حاتتفا ال ةيدبأ هتايح تناك نم يحلا

 ةفص اهنأ ىلع هعابتأ رثكأو يرعشألا نأو ءاقبلا ةفص ىف اوفلتخا نييلوصألا نأ ًاريغ وأ ًانيع
 ةلدأو ءاقبب ال هتاذل قاب ىلاعت هنإ اولاق نيمامإلاو يضاقلاو ةلزتعملا نأو تاذلا ىلع ةدئاز
 .ملعأ ىلاعت هللاو نيدلا لوصأ بتك يف ةروطسم نيقيرفلا

 شرعلا ىلع ءاوتسالا ىنعم يف :رشع عباسلا ثحبملا

 وفتب هيف م يح ٍ 1 نم :يملكتملا لوقنب هيف مالكلا ىخأ اي طسبنلف «ثحابملا لاضع نم ثحبملا اذه نأ ملعا

 ؛ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغي ءادهش الو ءايبنأب اوسيل فقوملا يف ربانم ةمايقلا موي مهل بصنيل

 هيف مه امل موقلا ءالؤه نوطبغي اوناك امنإو مهممأ ىلع ءادهش مه ذإ لسرلا انه ءادهشلاب دارملا

 «ءايبنألاك عابتأ الو ممأ مهل نكي مل مهنأل نطوملا كلذ يف فوخلاو نزحلا مدعو «ةحارلا نم

 مهممأ ىلع نوفئاخ ةمئألاو ءايبنألاو مهسفنأ ىلع نونمآ مهف نيدهتجملا ةمئألاو «لسرلاو

 ءايينألاو مهريغ قح يف مويلا كلذ يف موقلا ءالؤه نع نزحلاو فوخلا عفترا كلذلف , مهعابتأو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءرجلا 4/١

 خيشلا لاق :قيفوتلا هللابو لوقتف ىلاعت هللا ءاش نإ هيف قحلا هجو كل ىلجتي ىتح نيفراعلاو

 الإ هشرع ىلع ىوتسا ام ىلاعت هللا نأ داقتعا بجي هتلاسر يف روصنملا يبأ نب نيدلا يفص

 الو [م :هط] «نووتْسأ ٍشْرَمْلا َلَع ُنَميلَا# :ىلاعت لاق امك هلالجب قيلي امك ةينامحرلا هتفصب

 فوصوملا قرافت ال ةفصلا تناك نإو شرعلا ىلع ىوتسا هنأ ىلعلا تاذلا ىلع قلطي نأ زوجي

 لوقت نأ انل زوجيي الف ةئس الو باتك يف هب حيرصتلا انل دري مل كلذ نأل ىلاعت قحلا بناج يف
 هآوع "رن شرعلا كلذك ةينامحرلا هتفصب شرعلا ىلع ىوتسا ىلاعت هنأ امكف ملعن ال ام هللا ىلع

 ريبدت ءاوتسا كلذ لعجي نأ ءاوتسالا ةيفيك نع ءيرابلا هيزنت يف لقعلا ةياغ نأ ملعاو ىوتسا هب
 0 ا ا ف اولاق امك هتكلمم ىلع رشبلا نم كلملا ىوتسا امك

 أيسو لمأتف العو لج ءىرابلا ءاوتسا نم قولخم وه يذلا رشبلا ءاوتسا نيأو .قارعلا ىلع

 لا يبحم خيشلا دشنأ دقو ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب يتآلا ثحبملا رخآ ةمتاخلا يف كلذ طسب

 : «تاحوتفلا» نم رشع ثلاثلا بابلا يف

 لوقعملوقلااذهوهولماحو 2 لومحم نشحرلاب هّللاو شرعلا
 ليزنتو لقع هب ءاج هالول ةرذقمو قولذتخمسل لوح ىأو

 باتكلا يف ءيجي نكي مل ءاوتسالا نوك يف ةمكحلا هجو امف (تلق نإف) كلذ يف لاطأو

 هجو نأ ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك (باوجلاف) نمحرلا مسالل الإ ةنسلاو

 امي دحأ لك نيدوجوملا ةمحر الإ داجيإلاب انل دري مل هنأ انل ىلاعت قحلا مالعإ كلذ يف ةمكحلا

 كلذ وحنو اهقحتسا نمل ةبوقعلاب ةلجاعملا مدع وأ لاهمإلا ةمحر وأ دادمإلا ةمحر نم هبساني

 دري مل كلذلو برلا مسالا هيليو ةكلمملا يف أمكح ءامسألا مظعأ نم نمحرلا مسالا نأ ملعف
 عيمج تارضح ىلع يوتحملا برلا مسالاب الإ ايندلا ءامس ىلإ لزني ىلاعت قحلا نأ انل

 نأ ىلع ءانب شرعلا ىلع ىوتسا هنأب ىلاعت همالعإ يف ةمكحلا امف (تلق نإف) . ىهتنا نيبوبرملا

 يف خيشلا هركذ امك (باوجلاف) ناركألا عيمج ال ولعلا ةهج يف صوصخمم ناكم شرعلاب دارملا

 تاك امل ىلاعت هنأ كلذو هدابع ىلع قيرللا بيرقت كلذ ىف ةمكسلا نأ ةئامثلثو .يعيسلا بابلا

 ال ىلاعت هتاذ تناك نإو مهجئاوحل هدابع هيف هدصقي ناكم نم كلملل دب الو ميظعلا كلملا وه
 هودصقيل هيلع ىوتسا هنأ هدابعل ركذي نأو ًاشرع قلخي نأ هل ةبترملا تضتقا ًاعطق ناكملا لبقت

 نمم ًادحأ رن مل ردقلا ةليلج بطخلا ةميظع ةلأسم هذهو :لاقو .اهسفنأ نود اهممأ ىلع فاخت

 يل أما درسا أيما : ىلاعت هلوق يف ةاكزلا رارسأ يف نيعبسلا بابلا يف : (لاقو)

 هلل ضرقلاب رمألا دروف عوطتلا ةقدص وه انه نسحلا ضرقلا ٠١[ :لمزملا] 01 اد هش اورق

 ةقدصلاو ةضورفملا ةاكزلاو :لاق مث كلذ ىلع لالدتسالا يف لاطأو ةاكزلا ءاطعإب درو امك
 1١[. :ةبوعلا] ها م مهره ٌةَقَدَص ْْرَنَأ ني ذك : :ىلاعت لاق دحاو ىتعمب :ناظفل



 لييخلا شرعلا ىلع ءاوتسالا ينعم يف :رشع عباسلا ثحبملا

 يقبل كلذ الولو مهلوقعل لزنتلاو هدابعل هئمحر ةلمج نم كلذ نائكف | جئاوحلا بلطو ءاعدلابو

 الف هلصأ نم ةهج اذ دبعلا قلفع ىلاعت هللا نإف هبلقب هجوتي ن يأ يردي ال ارتاح لقعلا بحاص

 رون جردناو لامكلاب هيلع ىلاعت هللا نم اذإف هيلع ًامكاح هلقع ماد ام ةهج يف ناك ام الإ لبقي

 ىلاعت قحلا نأ ققحتو ملعو ىلاعت قحلا بانج يف تاهجللا هدنع تافاكت هناميإ رون يف هلقع

 نأ ينكر : ىلاعت لاق ىلاعت هنم برقلا يف تايلفسلاك تايولعلا نأو زيحتلا الو ةهجلا لبقي ال

 عرشلا نأ ملعف دجاس وهو هبر نم ديعلا نوكي ام برقأ قي لاقو 1١[ :قَل هديت لبح نم هل
 ةرضح نم ٌوُنُذ ناك ام لك نذإف (تلق نإف) مهب ةمحر لوقعلا ءافعض قح يف الإ فرعلا عبت ام

 . تايلغسلا يف ناك نإو جورع وهف يلاعت قحلا

 ىلاعت قحلا نأل معن :ةئامثالثو نينامثلاو عساتلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 . تاهجلاب ديقتي ال وه ثيح نم

 عم ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك لزني ىلاعت هنأب انل ىلاعت هرابخإ يف ةمكحلا امف :(تلق نإف)

 .دوعصلا الو لوزنلا هّتاذ لبقت ال ىلاعت هنأ

 وه نم ةبترم ىلإ لوزنلاب انل عضاوتلا ميلعت باب حتق :كلذ يف ةمكحلا : (باوحلاقف)

 نم مزلي ال كلذك ناكملا تابثإ ءاوتسالا نم مزلي ال امك هنأب انمالعإو انفيرصتو انمكح تحت

 مه :لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هنأب انل ىلاعت همالعإ نإف ًاضيأو ةهجلا تابثإ ةيقوفلا تابثإ

 بلطو لاؤسلاب هندعاسم ىف هدابعل نذإلا كلذ وحنو رفمغتسم نم له ضيرم نم له لئاس نم

 رخآ ىلإ لئاس نم له :هلوقب كلذك مهرماسي ىلاعت هنأ امك رافغتسالاو راكذألاب هتاجانمو لاونل
 سلجم يف مهنأك ماهلإلا قيرط نم هنوعمسيو مهعمسيو :هل نولوقيو :مهل لوقيف قسنلا
 ةفص نأ يخأ اي ملعاو .ىهتنا لوقعلا لهأ دنع لوزنلا ىنعم اذه ىلعألا لثملا هلو باطخل
 امو شرعلاو ميدق هلك كلذ وحنو قحلل ةيقوفلاو ايندلا ءامس ىلإ لوزنلاو شرعلا ىلع ءاوتسال

 عيمج قلخ لبق لوزنلاو ءاوتسالاب ًافوصوم ىلاعت ناك دقو عامجإلاب ثدحيم قولخم هاوح
 شرعلا لبق ناكف قوزرم الو قولخم الو قزارو قلاخ هنأب ًافوصوم لزي مل هنأ امك تاقولخملا

 ىنعم يف هلقعتت امف كلقعب يأ اي رظناف اذام ىلإ لزني ءامسلا قلخ لبقو اذام يلع يوتسي

 ىمسي اهتم بجاولا نكل ةقدص اهامسف [8 :ةبوتلا] 4 نيكتسَمْلاَو كرقكلإ تكتمل اينإ © : لاقر

 هيلع قلطي مل يأ ًاعرش ةاكز ىمسي الو عوطتلا ةقدص ىمسي اهنم بجاولإ ريعو باسو ها

 هللا اهامس امئإو *لاق .ريهطتلاو ةكربلاو ومنلا | نم اهيف ىنعملا هوجو عم ةظفللا ءاج 8

 ]يوت ديدش بلص يا قدس ح حمر : برعلا لوقت سفنلا ىلع ديدش رمأ اهنأ لع ايت دس

 [ا/6 ٠ ةيوعلا] 4 2 0 ع لصف نم 52 0 :لاق نيح لاق ةبلعت نأ ولو

 نأ ىلاعت هللا رابخإل يق ىبنلا هنم اهدحأي مل امنإو :لاق . لشبي ملو لعفل ىلاعت هللا ءاش نإ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ؟مخ١

 قلخلا يف ًالثم كل برضأ انأو امهقلخ دعب هدقتعاف ءامسلاو شرعلا قلخ لبق لوزنلاو ءاوتسالا
 هتاهج نم آلم وأ ءالخ هءارو تروصت شرع لك نأ كلذو قلاخلا نع ًالضف هلقعت نع زجعت

 ءيش ىلع فقث امنك كلقع لازي الف هيلع ءاوتسالا عقو يذلا نمحرلا شرع وه سيلف تسلا

 رهدو نيدبألا دبأ اذكهو ءالخلا ءارو امف : كل لوقي ءالخ :هل تلق اذإف هءارو امف كل لوقي

 ىلقمت يف هللاو لقعتا رجع دقف ًادبأ دوجولل ىلاعت قحلا ةطاحإ ةيفيك لقعلا لقعتي الف نيرهادلا

 نإ :د“ انلقو هانبذك هب ةطاحإلا هجو ىلع ىلاعت هللاب ملعلا ىعّدا نم لكو قلاخلاب فيكف قولخم

 ميمج مامجإب قولخم ريغ ٌقلاخ ىلاعت هللا نإف .ىلاعت هللا هقلخي مل ًائيش انل لقعتف ًاقداص تنك
 هعوقر انغلبي مل هنأل لاحم ضرف هب اوطاحأ هب مهطيحأ اذإ ىلاعت قحلا نإ يلبشلا لوقو للملا

 ديري نأ الإ مهللا قلخلا قح يف لوقعملا هجولا ىلع قولخمل ةطاحإلا حصت فيكو دحأل
 باتك يف هيلع مالكلا انطسب امك ذئئيح عدب الف ةطاحإلا هذخأت ال هنأب ةطاحإلا ةطاحإلاب يلبشلا

 .قحلا بانج يف مهوتي امع ةبوجألا

 قلخلا هلقعتت ام دح ىلع اهيهانت مدعل هتاذب وه طيحي ال ىلاعت قحلا نذإف :(تلق نإف)

 . يهانتلاو ةطاحإللا نم

 ةثامثالثو نينامثلاو عساتلا بابلا يف خيشلا هحضوأ امك كلذك وهو .معت :(باوجلاف)

 نأل هسفنب طيحي ال ىلاعت قحلا نإ راظنلا ضعب لوق نجهتسملا لوقلا نم نأ ملعا :لاقف

 هنأ الإ هب ًاطاحم نوكي ال ىهانتي ال امو اهريغ سيل هتيهام نيع هدوجوو ىهانتي ال ىلاعت هدوجو
 لوقلا اذهو :خيشلا لاق ملاعلا نع ًالضف هل يهانت ال هنأب ًاملع ىلاعت طاحأ دقف ىهانتي ال ىلاعت
 لبقي ال هنأ هتاذ نم ملعي ىلاعت هنأ كلذو ةحصلا ىلإ هجو هلف ظفللا ثيح نم ًانجهتسم ناك نإو
 ةلأسملا هذهو :لاق .ماكحألا رئاس يف هقلخل هتنيابملو ةياهنلاو ءدبلا ءافتنال زيحتلا الو ةطاحإلا

 هيلع راكنإلا ىلإ ردابي هتاذب طيحي ال قحلا نإ :لوقي ادحأ عمس اذإ سانلا بلاغ نإف مدق ةلزم

 . ىهتنا كلذ نع هللا ىلاعتو قلخلا اهلقعتت ىتلا ةطاحإلا هجو ىلع اهب طيحم وه لب :لوقيو

 هباتك نم نيرشعلاو سماخلا بابلا يف يليجلا ميركلا دبع خيشلا ًاضيأ كلذ ىلع هبن دقو
 سيلف ةياغلاو كاردإلل ةلباق ريغ ىلاعت قحلا ةيهام نأ ملعا :هظفلو «لماكلا ناسنإلاب» ىمسملا

 نكمتي مل اذهلف ىكزي الو رهطي ال قفانملاو اهجرخأ نم رهطتو يكزت ةقدصلاو ًاقفانم هاقلي ةبلعت
 ىلو املف امهنع هللا يضر رمع الو ركب وبأ هنم اهذخأي مل كلذكو هنم اهذخأ دي هللا لوسرل

 مهل ىلاعت هللا بجوأ نيذلا فانصألا قح اهنإ :لاقو ءالوأتم هنم اهذخأ هنع هللا يضر نامثع
 .لاملا اذه نيع يف ردقلا اذه

 داقتنالا يغبني الو هنع هللا يضر نامثع ىلع دقتنا ام ةلمج نم لعفلا اذهو :(خيشلا لاق)

 كو هللا لوسر هني ملو دهتجملا مكح عراشلا ررق دقو «داهتجا هيلإ هادأ ام لعف دهتجم هنأل هيلع

 يدؤم يكزيو رهطي نأ #24 يبنلا ريغ مزلي الو هتقدص صخشلا اذه نم دخأي نأ هئارمأ نم ًادحأ



 املا شرعلا ىلع ءاوتسالا ىنعم يف :رشع عباسلا ثحبملا

 هريغ قحح الو هقح ىف كردت ال اهنأ كرديو هتيهام كردي هتاحبس وهف ةياهن الو ةياغ ىلاعت هلامكل

 نم ةجرد ةياهنلاو ءدبلا يفن نإف ةياهنلا الو ءدبلا لبقت ال اهنأ اهكردي نأ دعب اهكردي ينعأ

 .06 :رفاغا «ضْرَمْلا وذ تحيد ٌميِقَرأل :ىلاعت لاق اهب ملاعلا نع ىلاعت زيمت يتلا هتاجرد
 ىلاعت قحلا نإ انلوقو :لاق يملع اهب قلعتي ىتح يسفن يف ةياهن يل سيل :لوقي ىلاعت هنآك
 هيبشتلل يفن كردت ال اهنأ كرديو :انلوقو لهجلا يفنو ةردقلاو ملعلاب هل فصو هئاذ ةيهام كردي

 يف سيل :هللا همحر يلازغلا مامإلا لوق نع باوجلا انل حدقني انه نمو :لاق هيزنتلل تابثإو

 ملعلا هب قلعت دق اهلاوحأو تانكمملا تائيه نم ناك ام لك نأل :يأ .ناك امم عدبأ ناكمإلا

 نم عدبأ قحلا ملع يف سيل هنأ حصف همولعم كلذكف ًادبأ ةدايز لبقيال ميدقلا ملعلاو ميدقلا

 قلخ ام ىلاعت قلخ ولف قلاخلا ةبترل طق ىقري ال ثودحلا ةبتر يف هنوك ثيح نم ملاعلا اذه

 . ىهتنا هللا همحر يلازغلا دارم اذه ثودحلا ةبتر نع جرخي ال نيدبآلا دبأ

 ىلإو يسركلا ىلإ لوزتلاو ءاوتسالا نع لجت ىلاعت قحلا تاذ تناك اذإف :(تلق نإف)

 :ىلاعت هلوق ىنعم امف رخآو لوأ اهل ةثدحم رومألا هذهو ًاميدق ىلاعت هنوكل ايندلا ءامس
 ءاملا نم قلخ ءيش لك ثيدحلا ىنعم يف نأ عم .(0 :دوه] 4وآَْلا لع مشرع تاكر#

 .هاوح امو شرعلا لمشف

 يف ىنعمب انهه ىلع نإ :ةئامثالثو رشع عباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 كلم عيمجل ىلويهلاك اهل وهف اهلك تادوجوملا لصأ ءاملا نإف ةوقلاب ءاملا يف شرعلا ناك يأ

 فرح ناكو ىلاعت هللا كلم عيمج نع .ةيانك انه شرعلا نأ ملعف ةايحلا شرع وه ذإ ىلاعت هللا
 .ءاملا يف دوجوم هلك كلملا يأ يدوجو

 هثإف .؟ءاوه هتحمت هنإف ءاوه هقوف ام ءامع يف انير ناك» :ثيدح ىنعم امف :(تلق نإن)

 ناك يذلا ءامعلا قوف سيلف ةلوصوم ال ةيفان ثيدحلا يف ام نأ عم تحتلاو قوفلا ةفص هل تبثأ

 وه برعلا دنع ءامعلا نإف تاثدحملا ةبترم فلاخيل كلذو ءاوه هتحت الو ءاوه هيف ىلاعت قحلا

 انير ناك نيأ هللا لوسر اي لاق امنإ | لئاسلا نأ عم ركذ امب هيي هباجأ فيكو قيقرلا باحسلا

 . لئاسلا نم قاب لاؤسلاف ًاقولخمم ناك نإ ءامعلا اذه امف قلخلا قلخي نأ لبق

 .ملعأ هللاو قدصتملا رهطي ال كلذ ناك نإو اهئاطعإب ماعلا رمألل اهذخأي وهف ةاكزلا

 مليوَحَو ْمُهُهاَجِع اهب ككركتف َمَثَهَج ران ى اَهَيََع محم موي :ىلاعت هلوق يف :«لاقو)

 هآر اذإ لئاسلا نأل ءملعأ هللاو ءاضعأ ةثالثلا هذهب يكلا ٌصخ امنإ 1 : :ةبوعلا] «ُهْروُهظَ 7

 نإ مث هتهبج ىوكتف هلام نم هلأسي ءاج هنأ هملعل هتهبج ريراسأ تضبقنا هيلإ ًالبقم لاملا بحاص

 نم فرع اذإف هينج اهب ىوكيف ريخ هل هدنع ام هنأك هيناج هيطعيو «لئاسلا ىلع لفاغتي لوؤسملا

 لاطأو ةضفلاو بهذلا ةاكز يعنام مكح اذهف فرصناو هرهظ هاطعأ دب الو هنم بلطي هنأ لئاسلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ارم

 ريغو هلهأ دي يف عقي باتكلا نأل هلهأل ةهفاشم الإ ركذي ال كلذ باوج نأ :(باوجلاف)
 . ملعأ هللاو هلهأ

 ءالخلا نيأف تانئاكلا عومجمل مسا هنأل هل ءارو ال شرعلا نإ :متلق اذإف :(تلق نإف)

 .ةمايقلا موي شرعلا لوح نم نوفاحلا هيف نوكي يذلا

 مهنوك نيب قرف ال هنأ :ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف حيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 لثم يف ناميإلا انيفكيو لقعتلا مدع يف شرعلا ىلع ءاوتسالا نيب الو شرعل !! لوح نم نيفاحح

 . كلذ

 ةفدارتم يه لهف , كيجممو ميركو ميظع ءامسأ كن داب شرعلا ةيمست هجو امف : (تلق نإف)

 ُ ال مأ

 ثيح نمو ماسجألا مظعأ هنوكل ميظع «ةطاحإلا ثيح نم ةفدارتم ريغ اهنأ :(باوجلاف)

 نم هريغ هب طيحي نأ نم هتهازن ثيح نمو ميرك هتضبقو هتطيح يف وه نمل هقوف ام ىطعأ هنإ
 «تاحوتفلا» نم هتدجو ام اذهف .ملعأ كار ماسلا رئاس ىلع هفرشل ديجم وهف ماسجألا
 ًاسيفن ًامالك هللا همحر ينيوزقلا رهاط يب بأ خيشلل «لوقعلا جا ارس» باتك يف تيأر دقو .ةيكملا

 بابلا ىف لاق : قيفوتلا هللابو لوقأف هنويع كل صخلم انأ اهو .ششرعلا ىلع ءاوتسالا ةلأسم يف

 ىلاعت هللا نأ أ ملعا 66 :هطت 4 قوتسأ ٍشرَمْلا لع ُنمحَرلا# :هلوق يف روكذملا هباتك نم ثلاثلا

 ضرألاو تاومسلا ءاوهلا قوف نم قلخو ءاوهلا انقوف قلخو ضرألا يف ضرألا نم انقلخ دق

 وه يذلا ميظعلا شرعلا يسركلا قوف قلخو يا تارمسلا قوف قلخو قبط قوف اقبط
 ءاج ام امأو ًائيش شرعلا قوف قلخ ىلاعت هللا ن نأ ةنس الو باتك يف انغلبي ملو تاقولخملا مظع

 ٌنحَرلا# :هلالج لج هلوقف هعباوتو شرعلا ةلمج نم وهف راونألاو تافرشلاو تاقدارسلا ركذ نم

 ًائيش شرعلا جراخ قلخي ملف شرعلا ىلع هقلخ متتسا :يأ [5 :دا 4( ئوتشآ ٍشرَمْلا َلَع
 عمو تانئاكلا عيمجل واح هنأل | شرعلا ةرئاد نع جرخي ال ىرخأو ايند قلخيو قلخ ام عيمجو

 لاق .نآرقلاب نآرقلا رسفي ام ىلوأو 006 ةرئتسم نوكي ىلت زرد هترودشم يف دزع الذ كلذ
 يدل ٍعْرزَك # :ىلاعت لاقو هبابش متتسا :يأ .[14 :صصقلا] 4ةئرتسآو ُمّدْشَأ لب امو : ىلاعت 200 رم

 ىلع ةقشمب هتقدص جرخأ نمل رجألا فعاضي نأ ىلاعت هللا لضف نم وجرنو :لاق مث . كلذ يف
 هل فعاضي هنأ نآرقلا هيلع عتعتتي يذلا يف درو امك جارخإلا رجأو ةقشملا رجأ هل نوكيف هسفن

 نأ ىفخي الو :لاقو .ةوالتلا رجأو ةقشملا رجأ هلف هسردو هليصحت يف هلانت يتلا ةقشملل رجألا

 .دحي الو ساقي ال امب ةفعاضم رثكأ ةقشم ريغب اهجرخي يذلا

 ملعا ثيدحلا الاقع يلوملم ول هللإو : هئع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ل وق يش :(لاقو)

 لقعلا نذل + تملا نم دوسام هنأ !دلاإ لامع ةقيمح- ىلع ناك تإو ةيادل' لاقع سه ةوحام لقعلا نأ



 فذ شرعلا ىلع ءاوتسالا ىنعم يف :رشع عباسلا ثحبعلا

 تلمتحا اذإو يوقو عرزلا كلذ متتسا : يأ [05 :معفلا) « هوس لع نئوتْسأَف طَلغَتْساَه ٌمْرْراَف ٌمَكطَس

 ىلإ ليمت سوفنلا نكلو هيلإ ريصملا بجو لاكشإلا نم ًاملاس ًاحيحص ًاهجو ثيدحلا وأ ةيآلا
 ىف اوركذو ءاوتسالا ةيآ ىتعم ىف فلخلاو فلسلا ءارآ فلتحلا دقو تاهبشلا ىف ضوخلا

 ىضتقاو ميسجتلاب حيرصتلا ىلإ مهادأ ىتح كلذب ةهبشملا تلضو سبايو بطر لك اهريسفت

 هللو ةحضافلا باقلألاو بهنلاو لتقلاو متشلاو برضلاو ليلضتلاو ريفكتلا ىلإ ةمثألا نيب رمألا
 ام ىلاعت هللا نأ كلذ حاضيإو :لاق انركذ امك لزعمب هومهف امع ةيآلا نأ عم رس كلذ يف ىلاعت
 ةتس يف كلذو ضرألاو تاومسلا قلخ ركذ دعب الإ نآرقلا عيمج يف شرعلا ىلع ءاوتسالا ركذ
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 ىف ضاْلاَو ٍتْومّملأ َّقَلَخ ىِيَل نأ مير كنإ# [04] :فارعألا ةروس يف :(لوألا) :عضاوم
 َقَلَع ىلا هنأ ُْكَيَي ًنإط [8] : سنوي ةروس يف :(يناشلا) .4ِّرْلا قع هريس ن ِواَيَأ ِةَنِب
 [0 :51 :هط ةروس يف :(ثلاغلا) . 4 ردا ريدي شرَمْلا لع ىَوتْسأ مث راي دنس يف ضال تومّتل

 ةروس يف :(عبارلا) .* 7 ىرَتْسأ ٍشْرَمْلا َلَع ُنَمَنلا 9 لقا ِتْوعَتلاَو صل َّقَلَ ْنَنَم اليو
 شرعلا لع وتس يش ِواَيَأ َِنِس يف امني او َسْياْلاَو ٍتوَكَشأ َّقَلَح ىلا :[24] ناقرفلا
 ىف اًمُهَندي اَمَو َضْيَأْلاَو تسلا َّقَلَخ ىلا هنأ [4] :ةدجسلا ةروس يف :(سماخلا) . 4ُّنَسْمَّيل

 5 | : يا ري يو نوح م نا ةكص طم لم 000 4 5

 ةروس يف :(سداسلا) .ويِفس الو ولو نم يزود نم محل ام شرعلا لص ئوتسأ ث ٍماَيأ َدَّنِس
 يف ميلي اَم دعي شعل لَع ىرتشأ من راي ةَّنِس ىف ٌسرَأْلاَو ٍتوَمَسلا َقَلَح ىلا ٌرْهط [4] :ديدحلا 1 ماع يكعس 8 يسير نع سمس خلا 25 ىف 000000207 00 قم :

 . * ضرألا

 شرعلاب هقلخ متتسا :يأ شرعلا ىلع قلخلا ىوتسا مث اهلك تايآلا هذه يف :(ىنعملاو)

 يأر ىلع رمألا رقتساو ينالفلا رمألا ىلع كلملا رقتسا :لاقي امك ًاتيش شرعلا دعب قلخ امف

 متتسا ىنعمب وهو .ىهتنا رقتسا ىوتسا :لاق هنأ سابع نبا نع يور ام وهو تبث : يأ يضاقلا

 ال َنِلَو نولي َنلا ىوَيَسَي لَم : ىلاعت لاق ةاواسملا ةيبرعلا يف ءاوتسالا لصأو :لاق لمكتساو
 :ليق لامكلا دح غلب اذإف .ًالامكو ةياهن ءيش لكل ىلاعت هللا لعج دقو .[4 :رمزلا] 4نومَلعَي
 :لاقي رقتساو هعضوم ىلع سلاجلا نكمت اذإو نازيملا ءاوتساو سمشلا ءاوتسا هنمو ىوتسا

 َلَع أوَئْسَتِل # لاقو .[؟8 :نرنمؤملا] ؟يلْلآ َلَع َكَعَت نّمَو َتْنَأ َتَتْنَأ اًدإَف# :ىلاعت لاق ىوتسا

 هللا لمكأ املو [:4 :دوه] «ٌيِوْوْلَل َلَع تَوَئْسأَو# ةنيفسلا ركذ يف لاقو .[1* :فرخزلا) «وُهُظ

 ام حارسلا نع اهديق ةبادلا هب تدش اذإ لبحلا اذه نأ لقع ام الول هنإف ةبادلا لاقع ىلع مدقتم

 انيلإ اهب ءاج نإ كلذ عمو رفاكلا ىلع بجت ال ةاكزلا نإ :هب لوقأ يذلا لاقو الاقع هامس

 . هللا لوسر رمأ ىصع دقف هيلع اهدر نمو نيملسملا لام تيب ىف اهانلعجو هنم اهانلبق

 ةمذ يف وه يذلا هلام نع ةاكزلا جارخإ كلاملا ىلع بجي ال هنإ :هب لوقأ يذلا :(لاقو)

 هءاج نمف ةميلعت ملعلا ةاكز :لاقو صضباقلا دي يف وهو هيلع رمي « ضيقي ىتح نيدلا وهو ريغلا

 لامكب ةاكزلا بوجوك هميلعت هيلع بجو لهاج اهب وه ةلأسم نع هلأسف شطعتم قداص بلاط



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا لي
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 مامت يف لاقو [؟4 :ةرقبلا] 4 بهمس َمْبَس َنهْبَّوَس# لاق همتأو ضرألاو تاومسلا قلخ ىلاعت

 ىلعف [* :سمشلا] 402 اَهَوَس امو نيقلَوأ# لاقو [54 :رجحلا] 4ُمُتيَيَس اد هريوصتو مدآ قلخ

 لاقي امك كلذو قدصأو قحأ ةاواسملاب ةقباسلا تايآلا يف ءاوتسالا ريسفت نركب لصألا اذه

 ىلع نالدي لبقتسملاو يضاملا لعفلا ناك املو :لاق لمكتساو متتسا :ي يأ نالف رمأ ىوتسا

 3 كلوق وحن رهاظلاف ةيانك وأ ناك ًارهاظ ًالعف ردقملا ردصملل جرخي نأ زاج ردصملا

 | ءاوق وحن ةيانكلاو ةرشعلا ىلع ةميقلاو موسلا ىوتسا : يأ ةرشرلا ىلع ىوتساف هانم آدمز

 لعجلا يف : : يأ 1١١. :ىروشلا] 4 هيف كورد اًميورَأ رتهدلا َنيِو اجوَرَ ميش ني : كَل َلَعَج#
 :رعاشلا لوق هنمو

 هيلإ ىرج هيفسلا ىسهسن اذإ

 تايآلا هذه مكح كلذكف هيلإ ةيانكلا داعأ هقسلا ىلع هيفسلا ظفل لد املف هفسلا ىلإ :يأ
 : ينعي فقسلا ىلع هؤانب ىوتسا : يأ فقسلا ىلع ىوتساف هتيب ٌديز ىنب :مالكلا يف هلاثمو لاق

 ىءارتي امل تايآلا يف ضرألاو تاومسلا قلخل ىنعم كلذكو هب متتساو هفقس ىلع ءانبلا رقتسا

 .ًائيش هقوق قلخ امو هب متساو شرعلا ىلع قلخلا رقتساف

 . «نوتسأ شرملا لَم ُنَحَرلأ# [01 :هط ةروس يف ىلاعت هلوق يف كلوق امف :(ليق نإف)

 . «نتميلا انرَْلا لع اهرَتنأ ّدش» [09] :ناقرفلا ةروس يفو
 نيبي عتمج ريف ةيقلاف لاو مانلا ةهتج نم امهيف تمقو امنإ ةهبشلا نأ :(باوجلاف)

 (2 لقأ توتو صا َّقَلَح ْنَعَم اليرتت# : هط يف هلوق امأف نآرقلا يف ةبيجع قرط مظنللو ةدحاو
 ا اذه يأ «نمم :هلوقل حاضيإو ريسفت نمحرلا نإف . 4 (5ر]) فومسأ ٍشرَمْلا لع نحيل

 يذلا ردصملا وه ىوتسا لعافو هقلخ ىوتسا : يأ [ه :هط) 4وتسآ شمل لع :لاق مث نمحرلا
 هذه تايآ عطاقم نآل ةيآلا رخآ ىوتسا عقوف رتتسملا ريمضلاب كلذ ىمسيو قلخ ظفل هيلع لدي

 او صلو بومسلا ّىَلَح ىَِلا#» [05] :ناقرفلا ةروس يف هلوق امأو ةروصقملا فلألا ىلع ةروسلا

 قلخ يذلا هريدقت ةيآلا يف ريخأتو ميدقت هيفف ٠ #8 نمَحَبلا شرما لع ئوكشأ مث ِياَيَأ ِدَنِس ىف امه

 كلذو هيلع مدقم هريخ أدتبم نمحرلاف «شرعلا ىلع ىوتسا مث نمحرلا وه ضرألاو تاومسلا

 كلت ملاعلا بلسي ىلاعت هللا نأ دب الف ملعلا نم هيف هلأس ام هملعي مل نإف باصنلاو لوحلا
 :لاقو هل ةبوقع اهدجي الف هسفن يف اهبلطيف اهب ًالهاج ىقبي ىتح نيح دعب ولو «ةلأسملا
 يف ةءادببلا ىلع ًأسايق ركذلا يف هللا همدق نم ةينامثلا فانصألا نم ءاطعلا يف مدقي نأ بحتسملا
 « رحب ريل يف قر ىرْن ٌرْهأ# وحن ركذلا يف هللا همدق ءيش لك كلذكو افصلاب فاوطلا

 .هلاوحأ عيمج يف ًاريخ ىأر كلذ مزلأ نمو [1؟ :سنويل

 ٠ الام سفنلا فيلكت نأل يأ ؛اهعنامك ةقدصلا يف يدتعملا» :ِهلك هلوق يف :(لاقو)



 لي ىلوأ تافصلا تايآل ليوأتلا مدع نأ نايب يف :رشع نماثلا ثحبملا

 «شرعلا ّلَع نيوتسا مث :هلوقو .ديز كءاج يذلا لوقت امك ىلخ يذلا :هلوق وه ربخلا
 . مالكلا يف ضارتعا [54 :ناقرفلا]

 دعب رهاط وبأ خيشلا لاق متتسا :ينعي .شرعلا ىلع هقلخ ىوتسا :انلق امك :(ىنعملاو)

 ًاريسفت ةيآلل تعدتبا كلإ :لوقيو يمالم ىلإ ردابي يمالك يف رظان مكو اذه :ليوط مالك
 يف هرذعأ هللاو ينإو عامجإلل قرخ مهتفلاخم يفو فلخلاو فلسلا روهمج هلاق امل ًافلاخم
 اقح ًادج بعص هخويشو هئابآ نم ىتفلا هاقلت امع لوزنلاو ديدش دوهعملا ىلع ماطفلا نإف كلذ

 مكف ًةعدب مهضعب هامس نإو حضاو حيحص لمتحم هانركذ يذلا نإ :هلوقأ يذلاو ًالطاب وأ ناك

 قحلاو اهلك كلامملا مظعأ شرعلاف ةلمجلابو :لاق مث كلذ يف لاطأو ةنسحتسم ةعدب نم

 قوف ءامس انيأر ءاوهلا قوف انلمأت اذإو ءاوهلا انيأر انقوف ام انلمأت اذإ انثأ كلذو ةيترلاب هقوف ىلاعت

 انيأر يسركلا نم انيقرت اذإو يسرككلا انيأر عبسلا تاومسلا نم انماهوأب انيقرت اذإ مث انبولقب ءامس
 انجردت اذإ مث هلالج لج قلاخلا ىلع لدت اهتلمجب يه ىتلا تاقولخملا ىهتنم وه يذلا شرعلا

 نأل كانه ركفلا فقيف «ةتبلأ ةاقرم ركفلل رن مل تاقولخملا ةياهن وه يذلا شرعلا نم ركفلاب
 ثيح نم شرعلا قوف نمحرلا انلوقعو انبولقب كاذ ذإ ىرنف ماسجألا ءاهتناب يهتني ركفلا راطم
 شرعلا ةيقوف نيابت ةيقوف شرعلا قوف ىلاعت وهف تاقولخملا ةبتر قوف قلاخلا ةبتر ذإ «ةبترلا
 برلا ةيقوف فالخب ناكملاو ةهجلاب الإ نوكت ال يسركلا ىلع شرعلا ةيقوف نأل يسركلا ىلع
 . ملعأ ىلاعت هللاو .ىهتنا ناكملا نود ةناكملاو ةبترلاب اهنإف شرعلا ىلع

 :رشع نماثلا ثحبملا

 هيلع ىرج امك ىلوأ تافصلا تايآل ليوأتلا مدع نأ نايب يف
 روظحم ليوأتلا مدع نم فيخ نإ الإ مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ هطسب يتايس امك

 لاق :قيفوتلا هللابو لوقنف نيدلا يبحم خيشلا مالكب هبقعن مث نييلوصألا مالكب أدبنلو
 ىنعملا رهاظ دقتعن اهرابخأو تافصلا تايآ نم ةنسلاو باتكلا يف حص امو :نيملكتملا روهمج

 لوق يف لاقو .ريخلا نم هدارأ ام نيعأ يف ريخلا نم اهل ًاعنام ناكف ىرخأ ةرم هلعف نع اهرفني

 ةكئالملا نأ ملعا .ًافلت ًاكسمم طعأ مهّللا :رخآلا لوقو ًافلخ ًاقفنم طعأ مِهّللا :نيكلملا دحأ
 ًانالف تيطعأ ام لثم يأ ًافلت ًاكسمم طعأ مهّللا : ةكئالملا لوق ىنعم امف فرص ريخ ناسل
 مهللا :لوقي هنأك قفنملا ىلع هتفلخأ امك هيلع هفلخلتف هذئنع ناك يذلا هلام فلتأ ىتح قفنملا

 هلام فلتأف هرايتخاب هقفني نأ هل مسقت مل انبر اي تنك نإو قفني ىتح قافنإلا كسمملا قزرا

 بتارمب هل ةفرعم ال نم هنظي امك ال ريشلاب هل ءاعد وهف بيصيق باصملا رجأ هيف هرجأت ىتح

 نأ كش الو :لاق .نمؤملا قح يف اميس الو رشب دحأ ىلع طق وعدي ال كلملا نإف ةكئالملا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا امك

 .[6 .هلل) «وتسآ شمل َلَع نمل : ىلاعت هلوق يف امك هنم لكشملا عامس دنع هزئنو هنم

 ٠ :متفلا] 4 ميديا 3 قوه ِهَّلَأ لي## ["5 :هط] 4ع لع عتضلو» [10 :نمحرلا] هك َكْيَر دعو قبو

 عم ىلاعت هلل لإ هارسلا ؟هانعم ملع ضوفي مأ لكشملا لوؤي له اوملتخا مث .كلذ وحنو

 مث ليوأتلا فلخلا بهذمو ميلستلا فلسلا بهذمف انضيوفت لاح ظفللا رهاظ نع هل انهيزنت

 ةامجيم هنم دا رملا انداقتعا يف حدقي ال كلذ ليصفتب انلهج نأ ىلع ًافلخو ًافلس اوقفتا مهنإ

 ناميإلا لامك تاوف نم ليوأتلا يف ام عم برقأ أطخلا ىلإ ليوأتلاو ملسأ ضيوفتلاو :اولاق

 انلوقعب هانلوأ امب ال هلزنأ يذلا ظفللا نيعب الإ نمؤن نأ انرمأ ام ىلاعت هللا نأل تافصلا تايآب

 تافصلا تايآ ليوأت ديري نم نأ عم ىلاعت هللا هاضري هانلوأ يذلا ليوأتلا كلذ نوكي ال دقف

 ةقرعم يف رحبتلا يهو نامزلا اذه لهأ نم صخش يف عمتجت نأ : لق ةريثك مولع ىلإ جاتحي

 ليوأتلا نكامأ ةفرعمو مهتاراعتساو مهتازاجم ةفرعم يف صوغلاو لئابقلا عيمج نم برعلا ةغل
 بهاذمو ثيداحألا حورشو نآرقلا ريسفت مولع يف رحبتلا نم كلذ ريغو أطخلا نع هزييمتو

 امنإو :«هتيشاح١ يف فيرش يبأ نبا نيدلا لامك خيشلا لاق ماكحألا رئاس يف فلخلاو فلسلا

 ظفللا رهاظ نع هيزنتلا ىلع فلخلاو فلسلا قافتا ىلع اوهبنيل ضيوفتلا لاح هيزنتلا اوطرش

 تافص لمح زوجي الف قئاقحللا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نوكل سانلا هلقعتت ام دح ىلع

 نم ةنسلاو باتكلا يف حص امو مهلوقو :لاق .قلخلا تافص نم لقعتي ام ىلع ىلاعت قحلا

 يف ةرصحنم ريغ ةئسلاو باتكلا يف ةدراولا تافصلا نأ ىلع هيبنت هيف هرخآ ىلإ تافصلا
 نايب ًاضيأ هيفو كلذ ىوس تافص ةنسلاو باتكلا يف درو دقو ةروهشملا ينامثلا تافصلا
 . ىنعملا لكشملا يف ضيوفتلاو ىنعملا رهاظ داقتعا يهو عيمجلا مكحل ةلماشلا ةدعاقلل

 نإ الإ ليوأتلا مدعو ميلستلا ىلإ لئام هلكف :(كلذ يف نيدلا ييحم خيشلا مالك امأو)
 حلا انل جتف امك ليوأتلا ذئنيح نيعتيف هل كلذ لوؤت مل اذإ روظحم يف هعوقو ناسنإ ىل أع اخ

 امل ديعأ' نإف يلدعت ملف تضرم» :هريغو ملسم ثيدح يف هلوقب ءافعضلل ليوأتلا باب ىلاعت

 تملع امأ :ىلاعت قحلإ هل لاق نيملاعلا بو تنأو كدوعأ فيك بو اي :لاقو كلذ يف فقوت

 ركذو .قسلا رخ ىلإ «. . .هدنع ينتدجول هتدع ول كنإ ام أ هدعت ملق .رضرم انالف يدابع ؛ 1

 نماخلا بابلا ىف لاقو رجاعلل | ليوأتلا زاوج ةثامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف | نيدلا يبحم خيشل

 .صعي مل ! تارسلب ريغلا | وح يف عاشذ هنأ : يناثلاو :هتراهطل :لوألا : نيهجول باجيم نمؤملا ءاغ

 نو : لاق هللأ ل وسر نإ يذمرتلا ثيدح ىف لاقو . كلذ ىف لاطأو كلملا ناسل وهو هب هللا

 يي ١ هجولا ىلع لمحي هللا بضغ نأ ملعا .ءوسلا ةتيم عفرتو برلا ببضغ ءىفلت ةقدصلا
 انلي ل ةصاخ ةيسنلا انلهج انكلو كش الب اذدنع مولعم هب انبطاخ يذلا بضغلا نإف هب قيلي

 هنأل همهفت ال ينعم ىلع لمحي لاقي الو :لاق .بضغلا وه يذلا بوسنملاب ال هيلإ بوسنملاب
 اهفالا دوصقملاو ةظعرم الو انيف رثأ هل نوكي الف مهفن ال امب انبطاخ ىلاعت قحلا نأ ىلإ يدؤي

 ذإ ءاقشلا لإ ه.دوت ةلاح ىلع ناسنإلا تومي نأ وهف ءوسلا ةتيم امأو :لاق .هب ظعتنل ملعن امب



 1ال/ ىلوأ تافصلا تايآل ليوأتلا مدع نأ نايب يف :رشع نماثلا ثحبملا

 يذلا يهلإلا رمسلا رتس لقاع لك ىلع بجي : .:«تاحوتفلا» نم ناذألا ىلع مالكلا بقع نيتسلاو

 ىمحألا زعألا يهلإلا بانجلا مارتحا مدع ىلإ لقاع الو ملاعب سيل نم هنع ىدأ فشك اذإ

 دئاقعلا ملسأ :لوقي هنع هللا يضر نيدلا ييحم خيشلا ناكو .ها اذه لثمل ليوأتلا بجيف

 هيلإ تافصلا ةبسن ةقيقح ملعن نأ انفلك ام ىلاعت حلا ذإ هللا دارم ىلع هللا لزنأ امب ناميإلا

 بابلا يف هركذ مهقئاقحو هقلخ تافص عيمجل ةنيابم ىلاعت هتقيقح نإف كلذ نع انزجعب هملعل

 رفكلاب رفسلا قيرط عاطق :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو «ةثامعبرأو سماخلا
 . ىهتنا ليوأتلا تاعورشملا يف رفسلا قيرط عاطقو ناميإلا يف ةحداقلا هبشلا تالوقعملا يف

 هملو : ىلاعت لاق ليوأتلا لبقي وهو الإ مالك نوكلا يف مث ام :ًاضيأ لوقي هللا همحر هتعمسو

 ام هنمو مظكتملا دارمل ًاقفاوم نوكي ام ليوأتلا نم نإ مث 58١. :فسوي] 4ِعيِداَصّأْلا ٍلِِوَْت نم
 لك ماهفإ انمزلي ال مث هنع ريبعتلل لباق وهو الإ مالك مث ام هتأ ملعف ملكتملا دارمل ًافلاخم نوكي

 ال :ةتامثالثو نينامثلاو عبارلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لوق كلذ ديؤيو . ىهتنا مهفي ال نم
 هللا علخ اذإف لقعلا ديق يف ماد ام تافصلا تايآ ىنعم يف فقوتلا نم ركفلا لهأ نم دحأ جرخي

 نإ مث :لاق ثيدحلا وأ ةيآلا كلت نم هدارمب ماهلإلا قيرط نم ىلاعت هملعأ هملع نم هيلع ىلاعت

 هب ظفلي اميف مهليوأت يف اوأطخأ اذإ ناسللا كلذ لهأ نم نيلوؤملل رفغ هنأ ىلاعت هللا ةمحر نم
 حقاول» يف خيشلا لاقو .ىهتلا هللا نذإب هدي هللا لوسر عيرشت وأ هللا عيرشت نم مهلوسر

 نم ملعلا اوذخأ مهنأ كلذو مهليوأت نم الإ ةفسالفلا ىلع لخد ام طلغلا نأ ملعا :«راونألا

 نحن انقلتخا امك اوفلتخاف عفر امل همالك نم مهغلب ام اولوأف مالسلاو ةالصلا هيلع سيردإ ةعيرش

 امو :خيشلا لاق .رخآلا ملاعلا همرح ام ملاعلا اذه لحأف هتاقو دعب هدي دمحم انيبن مالك يف
 عئاقولا نم ةعقاو يف هب تعمتجا نيح :؛مالسلاو ةالصلا هيلع سيردإ نم الإ أطخلا تملع
 ال كنإف ليوأتلاو كايإ :رارسألا باب يف أضيأ لاقو .ىهتنا قحلا هجو ىلع هنع هملع تذخأف

 آمب لوس ماَد# كلقع هلوأ امب ال ظافلألا نم هللا لزنأ امب وه امنإ ناميإلا قلعتمو رئاطب رفظت

 هلوق يف نيتئامو نيعبسلاو سداسلا بابلا يف لاقو هرخآ ىلإ [188 :ةرقبلا] # فَيَد نم هل رن

 ةاروتلا ةماقإب دارملا [35 :ةدئاملا] # مهين ني مهل لن آمو لييالاو ةنروتلا ًاوماقأ 6 أ رلو# : ىلاعت

 هيف لمعلاو ليوأتلا نع ههزن نمو ًامئاق ناك امدعب هعجضأ دقف هللا مالك لوأ نمف اهليوأت مدع

 اًمِم اوقف ّقَح ّنِيْلأ اوُلاَنن نآ# : ىلاعت هلوق يف لاقو .يقش ىلع الإ بضغي ال ىلاعت قحلا
 هيلإ رومألا بحأ هسفن نإف هللا ليبس ىف هارق ديعلا قافتإ كلذ يف لخدي [4؟ :نارمع لآل 4غ

 نإف هتيدوبع نع هجرخمي ال هللا نم رجألا دبعلا بلط :لاقو . ةنجلا هلف هللا ليبس يف اهقفتأ نمف

 رجأتسي ال ديسلاو يبنجأ وهو رجؤتسا نم ةقيقح ريجألا ذإ ريجأ وه ام ريجأ ةروص يف دبعلا
 يذلا لماعلا اهذخأي امنإو لمعلا نم روصتي ال اهذخأ نكلو ةرجألا ىضتقي لمعلا امثإو هدبع
 . لمأتيلف راجتتسالاب هقرافو ةرجألا هضبق ىف ريجألا هبشأف هديس نم ةرجألا ضباق وهو دبعلا وه
 اذإ ملعلا يف لئاسلا هيف لخدي 1٠١ :ىسفلا] 7(4) ْرَبَت الف َلَِلأ أَو : ىلاعت هلوق يف لاقو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ١ مخ

 رشع سماخلا بابلا يف لاقو .ىهتنا طلغلا نم موصعم ريغ ركفلا نإف هماقأ دقف هركفب

 فيكلا مدع عم اهب ناميإلا بوجوو تافصلا تايآ ليوأت مدع بدألا نم نأ ملعا : ةثامثالثو

 وه سيل مأ هيلع دمتعنف هلاق امي هللا دارم ليوأتلا كلذ ىلع انلوأ اذإ يردن ال انإف تءاج امك
 ليق اذإف ىلاعت هللا نم ملع هيف اندنع نكي مل ام لك يف ميلستلا انمزتلا اذهلف انيلع هدريف هل دارمب
 هللا دارم ىلع هللا دنع نم ءاج امب نونمؤم انإ :انلق ًالثم حرفي فيك وأ انبر بجعي فيك :انل

 ىلإ هلك كلذ يف فيكلا ملع لكتو هللا لوسر دارم ىلع هللا لوسر دنع نم ءاج امب نونمؤم انإو
 كلذ نم ىلاعت هللا نم مهيتأي ام ىلإ ةبسنلاب ًاضيأ لسرلا نوكت دقو :لاق .هلوسر ىلإو هللا

 هانملس امك ىلاعت هللا ىلإ اهملع نوملسيف ىلاعت هللا نم تارابخإلا هذه مهيلع درتف انلثم رمألا
 دعبي ال ًاضيأ اذه ناك هجو يأب ىلاعت هللا ليوأتب هليوأت فرعت دقو دعبي ال اذه هليوأت فرعن الو

 هللا همحر خيشلا نأ ىلع .ىهتنا نيمآ ًافلخ مهل ىلاعت هللا انلعج فلسلا ةقيرط تناك هذهو :لاق

 بابلا يف ىنعم هل لقعن نأ ريغ نم ظفللا اذهب نمؤن :لوقي نم ةديقع ىلع جرخ دق ىلاعت
 ىف انسوفن لعجن :لاقو ىنعم هل لقعي نأ ريغ نم ظفلب ,نمآ نم :لاقف ةئامعبرأو سماخلا

 رهاظلا اذه موهفم ةلاحإ نم لقعلا ليلد اناطعأ ام ىلع ىقبنو هب عمسي مل نم مكح هب ناميإلا
 مل نم مكح مهسوفن مهلعج يف ةرابع نسحب عراشلا ىلع نومكحتم ءالؤهف لوقلا اذه نم

 ملعو هيف هللا ملع ىلع ظفللا اذهب نمؤن :اضيأ لوقت ةفئاط ءالؤه نمو لاق باطخلا عمسي

 هلو ثبعلاك كلذ اولعجف مهيفنأل امب انبطاخ دق ىلاعت هللا نإ :لوقي ءالؤه لاح ناسلف هلوسر

 اذهب ءاج دقو [4 :ميهاربإل 4م 2 تنل هو ناسي لإ لوُسر نم اًمَلَسْرَأ ًامو# :لوقي ىلاعت

 . ىلاعت هللا رمأ امك انل يي نابأ دقف

 كلذ يف مهلعجو لسرلا يف نعط نم ملع ريغب تافصلا يف نيضئاخلا ثبخأو :(لاق)
 . ماهوألاو لايخلا مكح تحت

 ماهفأ ردق ىلع باطخلا يف اولزنت مهنكل هللاب سانلا ملعأ لسرلا نإ :لاق نم :(مهيليو)

 اميف لسرلل بذكملاك ءالؤه لاح ناسلف لاحم هنإف هسفن ىف هيلع رمألا وه ام ىلع ال سانلا
 ال ثيدحب ثدحي صخش عم بدأتي نأ دارأ اذإ ناسنإلا هلوقي امك ةرابع نسحب مهبر ىلإ هوبسن

 اهب هل ىري ال هللا دنع ةقدصلا كلت بستحيو ملعلاب هيلع ملاعلا قدصتيف هلأس امل الهأ ناك
 كلذ بستحي مل كلذ لعف نإف اهريظن يف ابدأ الو ةمدخ هنم بلطي الو هملع نم ىلع ًالضف

 لاقو .ىلاعت هللا ءاش نإ انتقيرط يهو كلذ ىلع مهلك انخايشأ انيقل دقلو :خيشلا لاق هللا دنع

 ينغلا نإ :اهيف سانلا لاق ام ةياغو ةليوط ةلأسم يهو رباصلا ريقفلاو ركاشلا ينغلا ةلأسم يف
 ءرقفلا ماقم ىلإ هقبس لجأل لضفأ ناك امنإ هنأ كلذ يف يدنع يذلاو ءهقدصتل لضفأ
 ريئاثد ةرشع امهنم دحاو لك دنع نيلجر لثم كلذ لثمو رجأ ةدايز هلف ةقدصلاب هيلإ هتعراسمو

 سانلا بلاغف ةرشعلا نم ريئاند ةعستب رخآلا قدصتو دحاو رانيدب ةرشعلا نم امهدحأ قدصتف



 ام ىلوأ تافصلا تايآل ليوأتلا مدع نأ نايب يف :رشع نماثلا ثحبملا

 سيل نكلو :لاق اميف يديس قدصي :هل لوقي امنإو تبذك :هل لوقي الف هقدص عماسلا دقتعي
 .ةرابع نسحب هلهجيو هبذكي وهف .اذكو اذك رمألا ةروص امنإو متركذ امك رمألا

 دارملا امنإو سانلا ماهفأ ىلإ ةرابعلا يف لزنتلاب لوقن ال :لاق نم كلذ يف :(مهيليو)

 هب ءاج يذلا ناسللا يف دوجوم رمأ اذهو :لاق ةماعلا همهفي ام نود اذكو اذك ظفللا اذهب

 هب مكحي مل امب ىلاعت هللا ىلع كلذ يف نومكحتم مهنأ الإ مدقت نمم ًالاح هبشأ اذهف لوسرلا
 : ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف لاقو .ةثامعبرأو سماخلا بابلا يف هركذ ام ىهتنا هسفن ىلع

 نوكلاه نيلوؤملا رثكأ نإف اهرابخأو تافصلا تايآ نم كءاج ام لكل ميلستلاب يخأ اي كيلع

 هلسرأ يذلا هللا تعن ىف اناتأ هنكلو انلوسر قدص ىف كشن ال :لاق نم ًالاح قئارطلا فخأو

 ىلإ كلذ ىدأ انسوفت ىلع اهلمحن امك انبر ىلع اهانلمحو اهرهاظ دنع انفقو نإ رومأب انيلإ
 ناسللا يف فرصم كلذل له رظنتف اندنع ًاهَلإ ىلاعت هنوك تبث دقو انيلع اهَلإ هنوك لازو هثودح
 ىلاعت قحلا هيزنت ىلإ كلذ مهادأف اورظنف هيلع اوؤطاوت امو هموق ناسلب لسري امنإ لوسرلا نإف
 :لوألا :نارمأ كلذ ىلإ اناعد :اولاق كلذ ىلإ مكاعد ام مهل ليق اذإف هسفن هب فصو امع

 كلذ يف نإف ةيلقعلا ةلدألا يف حدقي ام لوقن الف هاوعد قدص انتبثأ ةلدألاب انإف ةلدألا يف حدقلا

 هلسرأ يذلا هللا نإ :انل لاق هوكي هللا لوسر نأ :(يناثلا رمألا) .هقدص ىلع ةلدألا يف ًاحدق
 اذه لثمب اندنع هقدص ىوقتف ةيلقعلا ةلدألا كلذ قفاوف ١١[ :ىروشلا] 42ه .هنْثِص سيل

 ًاتابثإ ليوأتلا يف انذخأ كلذلف قحلا قيرط نع انللض هرهاظ ىلع هللا يف هلاق ام لثم انلبق نإف
 يف هلك ريخلا نأ ملعا :ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف لاقو .سيفن مالك وهو ىهتنا نيفرطلل

 ناك امو ملعلا قفاو نإو هناميإ حرج دقف لوأ نمف ليوأتلا يف هلك رشلاو هللا لّزنأ امي ناميإلا

 امع لوؤم لك لأسي نأ دب الف كلذ هل يغبني نكي ملو يدبع ينبذك ثيدحلا يفو كلذ هل يغبني

 كناميإ ىلع كلقع حجرتو هنع ينهزنتف أائيش يسفن ىلإ فيضأ فيك :هل لوقيو ةمايقلا موي هلوأ

 ةنسلأ ىلع هسفن ىلإ هفاضأ رمأ نع كبر هزنت نأ يخأ اي رذحاف كبر ملع ىلع كرظن حجرتو
 ةريثك ةيلقعلا ةلدألا نإف كتحصن دقف ةدحاو ةلمج ًادرجم كلقعب ههزنت الو ناك ام ناك هلسر

 بجعلا رت هعجارف ةقحالو ةقباس سئافن ركذب كلذ يف لاطأو تايهلإلا يف ةيعرشلا ةلدألل رفانتلا
 لوقي نم نأ ملعا :نيتئامو عبارلا بابلا يف لاقو .ملعأ ىلاعت هللاو قيرطلا ىلع كب تيمر دقو

 امنإو يواستلا ىلع نيلجرلا لام انضرف انإف ةلأسملا حور مهفاف لضفأ ةعستلا بحاص لوقي
 هقبسي لضفف هبحاص نم رثكأ رقفلا ماقم ىلإ هلوخد ناك رثكألاب قدصت يذلا نأ ليضفتلا هجو

 تافوشكلاو ؛لاوحألاو ءتاماقملا ىف قوذ هل نم هركني ال اذهو لاق ريغ ال رقفلا بناج ىلإ

 نم هصقتف ىلعأ ناك هل ءيش ال هلصأ ىلع يقبو لكلاب قدصت هنأ ولو مهريغ ىلع اولضف اذهبو
 .مالسلاو هكسمأ ام ردق ىلع ةجردلا

 ال نأ نسحلا ضرقلا 5٠١ :لمزملا] اَنَسَح ايم هَل اوُسيولَر :ىلاعت هلوق يف :(لاقو)
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 ةيبوبرلا تمحاز ول ةيدويبعلا نإف قئاقحلا ةفرعم نع بوجحم تافصلا رابخأ يف ٠ لوقعلل لزنتلاب

 تافص نم ال هل وه امي الإ حلا رهظ الو هل وه امب الإ ىلجت ام دبعلا نإف قئاقحلا تلطبل

 ىلاعت فصو ام ناكل كلذك رمألا نكي مل ولو ىلاعت هل كلذ لك هيبشتلا تافص نم الو هيزنتلا

 توربجلاو ءايريكلاو ةّرعلا نم هسفن هب فصو ام ىلاعت وه لب كلذ نع هللا ىلاعتو ًابذك هسفن هب
 ريغو ديكلاو عادخلاو ركملاو نايسنلا نم هسفن فصو امك ًاضيأ وهو ةلئامملا يفنو ةمظعلاو

 لزنتلاب لاق امف ىلاعت هلالجب قيلي امك اهب فوصوم وهف ىلاعت هقح يف لامك ةفص لكلاف كلذ

 نأ انيلع نيعتف نايبلاب انيلع ىلاعت هللا نم نأ الول انك كلذكو :لاق قئاقحلاب هل ةفرعم ال نم الإ
 . ىهتنا يعرش رذعل الإ همتك انل لحي الو انل 'ىلاعت حلا هنيب ام قلخلل نيبن

 نوك اندنع رومألا بجعأ نم نأ ملعا : (تاحوتفلا» نم نيسمخلاو نماثلا بابلا يف لاقو

 لقعلل ةميدخ قحلا اهلعج يتلا ىوقلا نم ةوقو هلثم ناثدحم امهو هرظنو هركف دلقي ناسنإلا

 ةوقلاك ىرخأ ةوق مكس اهل نوكي نأ نع زجملا يف اهتبترم ىدعتت ال اهنرك كلذ عم ملي رهر
 هبر ةفرعم يف ةزجاعلا ءاوق دلقي هلك روصقلا اذهب انتفرعم عم هنإ مث ةليخملاو ةروصملاو ةظفاحل

 نم ملاعلا يف أرط ام بجعأ نم ليف هيل ةحسو دياتك يك هس نع هب بخ ابق دبر دلي الو

 لقعلا رقفأ ام ىخأ اي رظناف ٠ «كش الب طلغلا اذه تحت وهف ليوأت وأ ركف بحاص لكو طلغلا
 روصقلاو للعلا نم اهيفو ةروكذملا ىوقلا ةطساوب الإ هانركذ امم ًائيش فرعي ال ثيح هزجعأ امو
 نع هب هللا ربخأ ام لويق يف فقوتي قرطلا هذهب رومألا هذه نم ًائيش لصح اذإ هنإ مث اهيف ام
 :لاق مث كلذ« يف لاطأو هبر عرش حرجيو هيكزيو هركف دلقيف هدري ركفلا نإ لوقيو هسفن

 هب ربخأو هبر نع حص ام هلوبقف كلذك ناك اذإو هسفن ثيح نم ءيش لقعلا دنع سيلف ةلمجلابو
 :هساوحل دلقم هلايخو ءهلايخت دلقم هركف نأ ملعأ نأ دعب هركف نم هلوبق نم ىلوأ هسفن نع
 هسفن هب ىلاعت ىحلا فصو ام عيمج نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم ثلاثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا

 اضرو بضغو بجعتو حرفو ديكو ءازهتساو ركمو ءاطعإو عنمو ةتامإو ءايحإو قلخ نم
 ام انثإف انيرل حيحص تعن هلك كلذ ريغو نيعأو نيعو ديأو نيديو ديو مدقو شيشبتو كحضو
 لبق هلسر ةنسلأ ىلع هسفن كلذب فصو يذلا وه ىلاعت وه امنإو انسفنأ دنع نم هب انفصو

 هناحبس هلمعي ام دح ىلع كلذ نكلو ةيلقعلا ةلدألاب نوقداصلا مهو قداصلا ىلاعت وهو اندوجو

 يذلا ثيدح يف لاقو .ناسحإلاب هل ىلاعت هللا رمأ لجأل ضرقي امنإو رجألا ةفعاضم بلطي

 ناسنإلا حراوج نإ ثيدحلا اذه يف هنيمي قفنت وشنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت

 َجُهُتنِسْل ْمْهَلَع ٌدَبَتَت ْمُوي# :هلوقب ةمايقلا موي دهشت اهنأب ىلاعت هللا اهفصو اذهلو ءايشألاب ملعت

 نم كب ملعي ال نأ اهنم اهنم هوجو ىلع نوكي اهءاقخإ نأ ملعا مث مهفاف [؟4 :ررنلا] © مُهُنْمْتَأَ يدل

 ىطعت نأ اهنمو ؟هملعي نأ ريغ نم ريقفلا كلذل اهاطعأت صخشل اهتيطعأ نأب هيلع تقدصت

 هذخأ يذلا لاملا كلذ بر نم ريقفلا ملعي الف ةينامثلا فانصألل اهيطعيف ناطلسل لماع كتقدص
 ءامخإلا يف سيلو : لاق سفن ةزع الو هنم ريقفلا ىلع قدصتملا اذهل نكي ملف ني نييعتلا ىلع



 لل ىئوأ تاغصلا تايآل ليوأتلا مدع نأ نايب يف :رشع نماثلا ثحبملا

 الو هفييكت الو كلذ نم ءىش در انل زوجي ال هلالجب قيلي امو هتاذ هلبقت ام دح ىلعو ىلاعتو

 ىلع هللا ىلإ كلذ فيضن نأ هللاب ذوعنو انيلإ هبسني يذلا هجولا ريغ ىلع الإ هللا ىلإ هتبسنب لوقن
 نم لكو لاحلا فيك يردن ال ةرخآلا ىفو رادلا هذه ىف هتاذب نولهاج انإف هب نحن انملع دح

 نمآ نم لكو هللا دنع نم ءاج امب رفك دقف هلسر ةئسلأ ىلع هسفنل ىلاعت قحلا هتبثأ امم ًاثيش در
 لثم هيلإ كلذ هتبسن ىف ىلاعت هل هبسن نكلو كلذب نمآ نمو كلذك وهف لضعيب رفكو ضعبي

 رفك امو لهج دقف ًانكمم كلذ لعج وأ هروصت وأ هلاب ىلع رطخ- وأ كلذ مهوت وأ انيلإ هتبسن
 نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا حيحصلا دقعلا وه اذهو لاق

 ةيسنو ىلاعت هلل هيزنتلا ةبسن امهو نيتيسنلا نيتاه نع نوجرخي ال ىلاعت قحلل نيدهاشملا عيمج

 هلت ميل وحن يف ىلاعت هتيلجت يهف هيزنتلا ةبسن امأف هيبشتلا نم برضب لايخلل لزنتلا

 ٌعيِمَسلأ َرْهَو# :ىلاعت هلوق يف هتيلجت يهف لايخلل لزنتلا ةبسن امأو ١ :ىروشلا] 4# وش

 امَسْيََك :هلوقو .ةهارت كنأك هللا دبعا» :ثيدحلا يف هلوق وحن يفو 1١[. :ىروشلا] © رسل

 هتقيقحو هتاذ هللا هجوو فرظ مثو يفو مكدحأ ةليق يف هللا نإو 1٠5[ : :ةرقبلا] # ِهّ أ ُهَِو مكه أولو

 اهيناعم باحصتساب تاقولخملا ىلع قلطنت يتلا ظافلألاب ةدراولا تايآلاو ثيداحألا عيمجو لاق

 بطاخملادنع كلذب ةدئافلا تعقو ام حالطصالا نم ةموهفملا اهايإ اهيناعم باحصتسا الول اهايإ
 ٍلوُسر نم اَمَلَسَرَأ امو : ىلاعت لاق يهلإلا فيرعتلا اذه هب لزن يذلا ناسللا كلذ فلاخي امم اهب

 انل حرشي ملو .هيلع رمألا وه ام مهتغلب مهل ينعي [4 :ميهاربإل 4مل تنبت مهم ناتي الإ

 كلت بسنف حالطصالا هيلع عقو ام فلاخي حرشب ظافلألا هذه ظافلألا هذهب ثوعبملا لوسرلا

 يف مكحي الو هسفن ىلإ اهبسن امك العو لج قحلا ىلإ ظافلألا كلت نم ةموهفملا يناعملا
 نيذلا نم نو مكنف مهتغلب ظافلألا هذه تلزن ن يذلا ناسللا كلذ لهأ اهمهفي ال نواعمب اهحرش

 مهتنلاخمي نوملعي مهو هولقع ام دعب نم هنوفرحي نيذلا نمو هعضاوم نع ملكلا نوفرحي
 مهل ملعن ال ةبطاق فلسلا داقتعا وح اذهو :لاق ةبسنلا ةيفيك ةفرعمب لهجلاب رقن نأ ائيلع بجيف

 قَد ُتْقَلَخ امل : مدآ يف ىلاعت هلوق نآرقلا يف درو دقو :لاق مث «كلذ يف لاطأو ًافلاخم
 نوكت نأ ىلع الو ةي ةينثتلا هوجول ةردقلا ىلع نيديلا لمح انه غوسي ال هنأ مولعمو .[96 :نع]

 ًافيرشت تعءامع املإ ةيألاو ءدوجوم لك يف غئاس كلذ نأل ةردقلا دي ىرخألاو ةمعنلا دي ةدحاولا

 ىشخت حيحش حييححص تنأو قدصت نأ ةقدصلا لضفأ» :ملسم ثيدح يف لاقو .اذه نم ىفحأ

 .ثيدحلا «اذك نالفلو اذك :نالفل تلق موقلحلا تغلب اذإ ىتح لهمت الو ءاقبلا لمأتو رقفلا

 دؤم هنأ هسا يف رضحيلف ائيش ادحأ ىطعي نأ دارأو دحلا اذه ىلإ لصو نمل يغبتي هنأ ملعا

 هللاو لضفألا لحم تاوغل نيقدتصملا عم ال مهتلامأ نيدؤملا ءانمألا عم رشحيف اهبحاصل ةنامأ

 . ملعأ
1 

 دارملا «نيلئاسلا ىطعأ ام لضقأ هتيطعأ ىتلأسم نع يركذ هلغش نما : ثيدح ىف (لاقو)
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 امم هانركذ ام فالخ ىنعم يديل نوكي نأ دب الف ليوأتلا اذهب مدآل فرش الو سيلبإ ىلع مدآل
 لزنتلا ةيسنو هيزنتلا ةبسن امه نيتللا نيتبسنلا نيتاه الإ نيديلا نأ ملعن الو فيرشتلا يطعي

 ملعي الو نامدقلا هيلإ تلدت يسرككلا ىلاعت هللا قلخ املف :ثيدحلا يف هلوق يف امك لايخلل

 نيتللا نيتبسنلا نيتاهلف . مهفاف .رانلاو ةنجلا لهأ رهظم امه نيذللا يهنلاو رمألا الإ نامدقلا
 نيب عماجلا وهو لماك ماسقأ ةثالث ىلع ناتبسنلا ناتاه مهيلع تهجوت امل مدآ ونب جرخ امهانركذ

 اهل عبار الو درارلا ظفللا هاطعأ امم هبشمو ةصاخ هرظن وأ هركف ليلد عم فقاوو نيتبسنلا

 لامكلا قيرط نع فرحلا دقف لوقعلل لزنتلا درو طقف هيزنتلاب لاق نمف نينمؤملا نم ءالؤهو
 نمو نيملكتملا فارحنا نم انظفحي نأ هللا لأسنف هيزنتلا نود هدمححو هيبشتلاب لاق نم كلذكو

 بجي هنأ ملعا :ةئامثالثو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف لاقو .ىهتنا نيمآ نيمسجملا فارحنا

 ةنسلأ ىلع هسفن نع ىلاعت هللا ربخأ دقو :لاق فلكم لك ىلع اهرابخأو تافصلا تايآب ناميإلا

 ءاكحضو ةيعمو ءنيعأو نيئيعو ًانيعو « عياصأو نيعبصأو ًاعبصأو «نيديو ادي هل نأ هلسر

 ءامس ىلإو يسركلا ىلإ هنم الوزنو «شرعلا ىلع ًءاوتساو ءائيجتمو انايتإو ءايجعتو احرفو
 دحللاو ةلورهلا وحن نم : كلذ لاثمأو .ًاتروصو ءامالكو ءاملعو ءآرصب هل نأ :ربخأو .ايندلا
 ىلإ ةبسنلا لوهجم ىنعملا لوقعم هلك اذهو :لاق .مدقلاو غارفلاو بضغلاو ءاضرلاو رادقملاو

 قولخم هب مكح امم ىلوأ وهف هسفن ىلع قحلا هب مكح مكح هنأل هب ناميإلا بجي ىلاعت هللا

 بناج ىلع ركفلاو لقعلا بناج رصنيل الإ ليوأتلا ىلإ لقعلا بحاص حنج امو لقعلا وهو
 .ىهتنا هل قدصم ريغ هلل هقيدصت لاح ىف هنأكف لوبقلا ىف هلقع فقوت ىتح لوأ ام هنإف ناميإلا
 ًازاجم برعلا مالك يف فشكلا لهأ دنع سيل هنأ ملعا :«راونألا حقاول# هباتك يف خيشلا لاقو

 ةردقلا دي اوعضوف هل اهوعضو امل ةقيقح مهظافلأ اوعضو مهنأ كلذو ةقيقح وه امنإ ًالصأ

 كلذ يف اوزوجت مهنأ ىعّدا نم اذكهو فورعملل فورعملا ديو ةحراجلل ةحراجلا ديو ةردقلل

 عاجش لك نأ مهناسل يف ةقيقح اذه اوعضو دسأ نالف اولاق املو هيلإ هل ليبس الو ليلدلا هيلعف

 يف ءاج ام لك نأ لقاعلا ملعي انه نمو ًازاجم ال ةقيقح قالطإلا اذه اوعضوف ًادسأ ىمسي

 هيبشتلا ذإ ءيش يف هيبشتلاب يضقي ال كلذ وحنو بنجلاو نيعلاو ديلا ركذ نم ةنسلاو باتكلا
 ذقنيح اهبسف كارتشا ظافلأ وه امنإ نيرمألا نيذه ادع امو ةفصلا فاك وأ لثملا ظفلب نوكي امنإ

 ىلع وهق هريغ امأو نيقيب نيلئاسلا يطعأ ام لضفأ هنإف هللاب ملعلا وه اذه هيطعأ يذلا لضفألاب

 ءايشألا ريقفلل يطعيف قدصتملا هبنتيل تاقدصلا ذخأي هنأ ىلاعت قحلا ركذ امنأ :لاقو .نظلا

 سولفلاو ةسبايلا رسكلاب ىتؤيف هلل يطعأ ام نيأ ةمايقلا موي يداني يدانملا نأ كلذو ةسيفنلا

 ةمعطألاو ءماسجلا لاومألاب ىتؤيف هللا هجو ريغل يطعأ ام نيأ يداني مث بايثلا نم علخلاو

 ةمستج رغبت املكو هرمع رغضص لفطلا مسج ريك املك :لاقو . نجخملا نم سانلا بوذيف ةسيفنلا

 بجعأ ام رظناف هيلإ رغصلاو ربكلا ةفاضإ نم كفني الف هتدايز هعقنو هصقن هتدايزف هرمع ربك

 موصلا : يلاعت لاق امنإ موصلا رارسأ يي نيعيسلاو يداحلا بايلا يش لاقو . يهلإلا ريبدتلا اذه



 لحق ىلوأ تافصلا تايآل ليوأتلا مدع نأ نايب يف :رشع نماثلا ثحبملا

 نم يناثلا بابلا ىف لاقو .ىهتنا تاذلا كلت ةقيقح هيطعت امب تاذ لك ىلإ تءاج ىتم
 هباب ىلع وه سيل هيبشتلا هرهاظ مهوي امم ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام لك نأ ملعا :«تاحوتفلا»
 اند مثل :ىلاعت هلوق لثم كلذو مهتغل ىلع نآرقلا ءاج نيذلا برعلا لوقعل لزنت كلذ امنإو
 ميركلا اهدنع ناك برعلا كولم نإف [+ ١4 :مجنلا] < أ نأ وأ ِنْيسْرَم بات نك 2 ّلَدَت

 يلابت الو لجو زع هبر نم «ةكأي دمحم برق كلذب تلقعف دحلا اذه ىلع مهنم سلجي برقملا
 لض نم ٌلض ام هنأ ملعا :ًاضيأ اهنم ثلاثلا بابلا يف لاقو .برقلا ىوس كلذ نم تمهف امب

 لجو ّرع هلل بجي اهيف رظن ريغ نم ماهفألا ىلإ قبسي ام بسح ىلع ليوأتلاب الإ ةهبشملا نم
 رابخسألاو «تايآلا اوكرتو ةمالسلا اوبلط مهنأ ولو حيرصلا لهجلا ىلإ كلذ مهداقف هيزنتلا نم
 هلوسرو هللا ىلإ كلذ ملع اولكوو ةتبلا ءيش ىلإ اهيف مهنم لودع ريغ نم تءاج ام ىلع
 هيبشتلا رهاظ ثيدح مهءاج ىتمف ١١[ :ىروشل رشلا] 4ك وص سل مهيفكي ناكو اوحلقأل

 ًاهجو ربخلا كلذل نأ الإ ىقب امف ءىش هلثمك سيلب هيبشتلا هسفن نع ىفن دق ىلاعت هللا نإ :!ولاق

 ةظفل طق دجت ال كنأ ىلع هناسلب نآرقلا لزن يذلا يبرعلا مهفل كلذب ءيجو هيزنتلا هوجو نم
 امءاهنم ًاهوجو لمتحت برعلا دنع اهدجت امنإو ادبأ هيبشتلا ىف ًاصن نوكت ةنس الو باتك ىف

 هجولا ىلع ظفللا كلذ لوأتمل لمحف هيزنتلا | ىلإ يدؤي ام اهنمو هيبشتلا مهوت ىلإ هرهاظ يدؤي
 هقح هفوي مل ذإ ظفللا كلذ ىلع روج هليوأت يف كلذ دعب ذخأي هنإ مث هييشتلا ىلإ يدؤي يذلا

 لمح ثيح ىلاعت هللا تافص ىلع يدعتلا نم اضيأ كلذ يف ام عم ناسللا يف هعضو هيطعي امب
 هيبشتلا اهرهاظ يطعي تدرو ثيداحأ ضعب كل درون نحنو :لاق هلالجب قيلي ال ام هيلع

 نيعبصأ نيب نمؤملا بلق# :ثيدح كلذ نمف .كل هركذأ مل ام اهيلع سيقتل هيف صنب تسيلو
 ًأظفل عيصألا دجوف زاجملاو ةقيقحلا نم عضولا هيضتقي امب لقعلا رظن . ؛نمحرلا عباصأ نم

 ناك اذإف هلام ىلع نالف عبصأ نسحأ ام :برعلا لوقت ةمعنلا ىلعو ةحراجلا ىلع قلطي ًاكرتشم
 ةحراجلا ىلع عبصألا لمحي هجو يأبف نسحلا رثألاو ةمعنلا ىلعو ةحراجلا ىلع قلطي عيصألا

 نأ امإو هيزنتلاب قيلي ام ىلع كلذ لوؤي دبعلا نأ امإف هيزنتلا هجو كرتيو كلذ يف صن هنأك

 يفن طرشب نكل مهلم يلو وأ يبن ,ن نم كلذ قحلا هفرع نم ىلإو هللا ىلإ كلذ ملع لكيو تكسي

 ام نيبن نأ انيلع بجي لب توكسلا انل لحي الف يعدب انل موقي نأ الإ مهللا دب الو ةحراجلا

 نأ ملعف ميسجتلاب نيلئاقلا عم انل عقي امك هتجح صضحدن ىتح هيزنتلا نم ظفللا كلذ هلمتحي

 نمحرلا معن نم نيتمعن نيب نمؤملا بلق ريرقتلا اذه نم قحلا لهأ بهذم ىلع ثيدحلا ىنعم

 هنأ موصلا يف درو كلذلو ةينادمص ةفص موصلا نإف ىلاعت هتفصب دبعلا سبلتي نأ ةيهلإ ةريغ يل
 فصتت هل نيع الف تارطفملا كرت وع ذإ يبلس فصو هنأل كلذو تادابعلا نم يأ هل لثم ال

 نإو زاجم رهف هيلع كلذ قلطأ نإو لمع الو ةدابع ال ةقيقحلا ىلع وهف لقعي وه يذلا دوجولاب

 امنإ دبعلاو ًاقلطم ءاذغلا نع هرتم قحلا نأل قحلاك هيلع كلذ قلطم ال ةيقم وهف هب ديعْلا فصو

 بيطأ مئاصلا مف فولخل» :ثيدح يف لاقو كلذ يف لاطأو صوصخم تقو يف هنع هزنم وه



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تبقاويلا نم لوألا ءرجلا ل

 :ىلاعت هلوق يف نيميلاو ةضبقلا كلذ نمو ملعأ هللاو دادمإلا ةمعنو داجيإلا ةمعن امهو

 امب لقعلا رظن [30 :رم رلا] هيي تيوطَم تومّسلاَو َةَمَتِقْلا ْمْوَي ةدَسَت تببج ٌصْردلاَو#

 : ينعي هتضبق يف هلك دوجولا نأ ةيآلا ىنعم نأ يبرعلا ناسللا عضو نب نم باعت مولا هيضتقي

 هنم هتحراج دي يف سيلو يمكح تحت هنأ ديري يدي ةضبق ىف نالف : بدلا ةشي رعت تحت

 هيلع تضبقو ًاسح هدي هتكلم ام ىلع همكح لغم ريغ ال هيف فام همكشو 0 اهمنإو تملا عيش

 نأ وهو اهتدئافو اهانعمو ةضبقلا حور ىلإ لقعلا لدع ىلاعت هللا ىلع ةحراجلا تلاحتسإ املف

 لحم نيميلا نأل اهركذ امتإف هئيميب هلوق امأو ىلاعت قحلا فيرصت ةضبق يف ةرخآآلاو ايندلا ملاع

 نم نكمتلا نع نيميلاب ىتكف نيميلا ةوق ةداعلا يف ىوقت ال راسيبلا ذإ ىوقلا تلطملا فيرصتلا

 اهنوفرعي ظافلأب برعلا ماهفأ ىلإ ىنعملا لصوف لعفلا نم ةردقلا نك“ ىلإ ةراش +! وهف يطلا
 :حرفلاو ءكحضلاو ءبجعتلا كلذ نمو .ملعأ هللاو لوبقلاب اهل يقلتلا ىلإ مهبولق عراستو

 ملع هب هل نكي مل بجعتملا ىلع درو دوجوم ْن 'رم الإ عقي ال بجعتل 1 يأ لقعلا رظن بضغلاو

 لاحم كلذ نأ مولعمو حرفلاو كحيضلا يف لوقلا كلذكو هنم بجعتلا هل حصي كانهو كلذ لبق

 هل حرفي وأ هلجأل كحضي وأ هنم بجعتي هنأ ربخأ يذلا رمألا كلذل قلاخلا وه هنأل ل هللا ىلع

 ةفصلا كلت بحاص فرش اهباحصأل رهظيل لوقعلل لزنت وه امنإ كلذ لثم نأ ىلإ ىنعملا عجرف

 يف عقي ال :يأ .؟ةوبص هل سيل باش نم ائبر بجعي# :ثيدح يف امك اهنم بجعتلا عقو يتلا

 كلذل لوبقلا ىلع كحضلاو اضرلاو حرفلا لمح حصيو :لاق هتوهش ناروث عم .الثم ىنزلا

 نع ةيانك وهف بضغلا امأو لاحم قلخللا ىح ىف وه امك قحلا بناج ىف كلذ لمح نإف رمألا

 ذإ بضخلا بقعي ماقتنالا نأ دبعلا فرعيل كلذو يهنلا يف هيلع بضغ يذلا ديعلا كلذ عوقو

 دارملا :مهضعب لاقو .هيف عقو يذلا رمألا كلذ نم بوتيو هبر رفغتسيو دبعلا فاخيف هرثأ وه

 ام ىلع هلمح حصي الو رإادلا هذه يف دايعلا ىلع تاريزعتلاو دودحلا ةماقإ وه يهلإلا بضغلاب

 ىلع لعف مهنم عقي فيكف هدابع لاعزأل قلاخ هنإف قحلا ىلع لاحم كلذ نإف نامذألا ىلإ ردابتي

 بضغلا امأ .ةصاخ رانلا لهأ ىلع نوكيف يورخألا بضغلا امأو مهيلع بضغي ىتح هدارم ريغ
 كلذ نمو .مهفاف ةنجلا نيدحوملا عيمج ىلاعت هللا لخديو ةمايقلا مويب يضقنيف :مهريغ ىلع

 قلخلا قح يف هلمح مكح ىلع ىلاعت قحلا تح يف كلذ لمح زوجي ال هنأ مولعمو نايسنلا

 ةحئار مش كاردإ قلخلا نم أدحأ ىطعأ ىلاعت هللا نأ انغلبي مل «كسملا حير نم هللا دنع
 نم لمكلا نع لوقنملا لب انسوفن يف هانقذ الو دحأ نع كلذب انعمس الو كسمل ملاك فولخلا

 , ةثيبخلا حئاورلاب يذأتلا ةكتالملاو سانلا

 ليضفتلا لعفأ نأ ىلع ىلاعت قحلا الإ كسملا حير نم بيل اهكاردإب درقتا امد :(لاقز

 هزنم قحلاو حاز ىلا عبات حئاور لأ فالتخا ذإ هدنع اهلك حت رلا يواستل لاحم قحلا بناج يف

 ينماقأ ام ينأل ذل / مأ ةريغتم فولخلا ةحئار كردي نأ ناويحلا له يردأ الو: لاق كلذ نع



 ١ ىلوأ تافصلا تايآل ليوأتلا مدع نأ نايب يف :رشع نماثلا ثحبملا

 هتمحر نوكل كلملا دنع نييسنملاك اوناك ىضقني ال رافكلا باذع ناك امل نكل لاحم كلذ نإف

 .ملعأ هللاو رخاسلاو ءىزهتسملاو ركاملا ةلماعم مهلماعي هنأو هرثأ

 نم ينيتأي نمحرلا سفن دجأ ينإ) :ثيدح وحن يف ءافلا حتفب سفنلا ظفل :«كلذ نمو)

 مسجلا نم جراخلا ءاوهلا وه يذلا سفنلا نع هزنم ىلاعت قحلا نأ مولعمو .«نميلا لبق
 نيح راصنألاب ٌوُلَي هنع سفن ىلاعت هللا نإف . سيفنتلا سفنلاب دارملا :مهضعب لاقو سفنتملا
 هريغ نود نمحرلا مسالل سفنلا ةفاضإ هيلع لديو :لاق .مهب هبرك لازأو نميلا لبق نم هوتأ

 . ىهتنا ةمحرلا يطعت ال يتلا ءامسألا نم

 ىلاعت هتقيقح نأ هبلقب دقتعا نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس : (ةمتاخ)

 بسني ناكف هسفن ىلإ ىلاعت قحلا اهفاضأ ةفص ةفاضإ يف طق فقوتي مل قئاقحلا رئاسل ةفلاخم

 بناج يف حصي ال هيبشتلا ذإ هيبشت الو فييكت ريغ نم هلالجب قيلي امك هللا ىلإ الثم ءاوتسالا
 نم نيتئامو نيعيسلاو ثلاثلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاق دقو .ادبأ ىلاعت قحلا

 كلذ نأ كلقعب كدوهش دعب الإ ءيش نع ىلاعت قحلا هيزنت كل حصي ال هنأ ملعا :«تاحوتفلا»

 ههزنت فيكف الإو «هنع هتهرن ام كلذ دهشت مل ولو .ىلاعت قحلا ىحلي كلذ نأو صقن ءيشلا

 نإف لقعلا يف دجوي ملو ًاعامس عرشلا يف دجو هيزنتلا نذإف ًالقع كل ًادوهشم وه سيل رمأ نع
 ءاوتسالاك وه ءاوتسالا اذهب دارملا :لوقي نأ ءاوتسالا نع ىلاعت قحلل لّقعلا هيزنت ةياغ

 هنأ هتياغ نإف هيبشتلا نع اذه جرخ امف كلملا ىلع وأ مظعألا يطاحإلا ناكملا ىلع يناطلسلا

 هيزنتلا يف لقعلا غلب امف ة ةبترملا يف هقوف رخآ ثدحمب هيبشتلا ىلإ ام ثدحمب هيبشتلا نم لقتنا

 يف اودهشتسا مهارت الأ ١ :ىروشلا] 42 وش ولت سلط : هلوق وحن نم هيف ٍرشلا غلبم
 : مهلوقب ءاوتسالل يلقعلا هيزنتلا

 قارعلا ىلع رشب ىوتسادق

 خيشلا نأ ىلع العو لج قلاخلا ءاوتسا نم دبع وه يذلا قارعلا ىلع رشب ءاوتسا نيأو

 هررحو هلمأتف ةكئالملا ةروص يف تاقوأ يف ينماقأ امك ناسنإ ريغ ناويح روص يف ىلاعت قحلا

 ىلع ماعطلا مدق امنإ «يلجأ نم هبارشو هماعط عدي) :ثيدح يف لاقو .ميكح ميلع 3

 نم شطعلا نأل هكرت نكميف بارشلا امأو ءاذغلا يف لصألا وه ماعطلا نأل ركذلا يف بارشل

 الا ساو روهشلا للا ماقأ تعط إو ءاملا م كاسمإلا هنن دوع نمف ةيذاكلا تاويشلا

 يف يتلا تايوطرلا نم دمتست امب ةعيبطلا علقتو ندبلا يف الو جازملا يف ريثأت ريغ نم هيهتشي

 تحتف ناضمر ءاج ادإ» :ثيدح يف لاقو .ةولخلا بادا ىلع مالكلا كلذ يف لاطأو ماعطلا

 نانجلا باوبأ حتفل موصلا ةبسانم هجو «نيطايشلا تدفصو رانلا باوبأ تقلغو نانجلا باوبأ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءرجلا لالا

 ءيش يأف هكلم ىلع كلملا يلوتسي امك ءاليتسالا ىلع ءاوتسالا لمح نم :رخآ ناكم يف لاق
 زاج ول لب ثداح نيرمألا الكو ماسجألا تافص نم وه يذلا رارقتسالاب لاق نم ىلع هركنأ
 ريرسلا ىنعمب ثيدحلا يف ءاج شرعلا نوكت ىلوأ رارقتسالا قالطإ ناكل نيرمألا دحأ قالطإ
 . ىهتنا «ةالف ضرأ يف ةاقلم ةقلحك شرعلا فوج يف يسركلا نإ» :ياَي هلوق وحن

 ةثامثالثو نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاق .ةمتاخلا اهب متخن :(ةمئت)

 اهرابخأو تاقفصلا تايآ نم ءاج امب سانلا ناميإ فاصنإلا مدع نم نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم

 نيفراعلا لمك نم دحأ اهب ىتأ اذإ اهب مهناميإ مدعو «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ناسل ىلع

 هب ءاج امل ملسن كلذك لصألا هب ءاج امل انملس امكو نوظوفحملا ءايلوألا هب ءاج امب ناميإلا

 لهأك مهنولعجي ءايلوألا هب ءاج امب اونمؤي مل ذإ سائلا تيل ايو ةعيرشلل ةقفاوملا عماجب عرفلا
 هيف ام دجت ال كنإف هلقعتو ثحبملا اذه يف لمأتف . ىهتنا مهنوبذكي الو مهنوقدصي ال باتكلا

 . كاده ىلوتي هللاو باتك ىف

 :رشع عساتلا ثحيملا

 ىلعألا ملقلاو حوللاو يسركلا ىلع مالكلا يف

 كلذك هلالجب قيلي امك ءاوتسالا لحم شرعلا لعج امك ىلاعت قحلا نأ ينأ اي ملعا

 نم نيمدقلا يلدتب يسركلا ثيدح يف امهنع ربعملا يهاونلاو رماوألا زورب لحم يسركلا لعج
 كلذ ىلإ راشأ امك ةمحرلا ىلع ةلمتشملا ةيلعلا ةملكلا ةيدحأ لحم شرعلا ذإ هيلإ شرعلا
 قلخيل نيرمأ ىلإ هيف ةملكلا تمسقنا دقف يسركلا امأو «نمحرلا مسالاب ءاوتسالا صيصخت

 نإف ةوقلاب شرعلا يف تناكو لعفلاب يسركلا يف ةيعفشلا ترهظف نيجوز ءيش لك نم ىلاعت
 ىلابأ الو ةنجلل ءالؤه ةيئامحرلا ةملكلا هيف تمسقنا ىسركلا ىلإ اتلدت امل ىهنلاو رمألا ىمدق

 ىهتنم وهو رخآلا مدقلا ناكم ريغ ناكم يف مدق لك ترقتساف يلابأ الو رانلل ءالؤهو

 امك نيمدقلا لهأ هيلإ لقتني ناكم امهدعب سيلو منهج رخآلاو ةنج امهدحأ ىمسف امهرارقتسا

 نيمدقلاب دارملا نأ نم هانركذ امو .ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا ركذ

 وه الو رصبلل رهظيف بابلا لوأ رم امك ةيدوجو نيع هل سبل روتسم لمع يف لخد مئاصلا نوك
 باوبأ قلغ ةبسانم هجو امأو .ءافخلاو ءرتسلا نم ةذوخأم ةنجلاو رم ام ىلع حراوجلل لمعب

 اذإ مئاصلا كلذكو ًاضعب اهضعب لكأو اهرح فعاضت اهباوبأ تقلغ اذإ رانلا نإف مئاصلل رانلا

 كلذ ملأ دجوو تابطرملا لامعتسا مدعل دئاز ةرارح موصلل دجوف هتعيبط ران باوبأ قلغ ماص

 يه يتلا نيطايشلا تدفصو ةبرشألاو ةمعطألا لوانت باب قلغب هتوهش ران تيوقف هنطاب يف

 .كلذ يف لاطأو ةيئادمصلا ةفصلا نم ذئتيح هبرقل هللا نع دعبلا تافص



 لدي ىلعألا ملقلاو حوللاو يسركلا ىلع مالكلا يف :رشع عساتلا ثحبملا

 هللا ىلاعت ةمسجملا همهوت ام فالخ حيححصلا وه يهنلاو رمألا :امه يسركلا ىلإ اتلدت نيتللا

 يف نيمدقلا نع ربعو .ةثامثالثو نيعبسلاو عبارلا بابلا يف خيشلا هركذ اريبك اولع كلذ نع
 ملعاف يهنلاو رمألا رشلاو ريخلا نأل حيحص امهالكو رشلاو ريخلا امهنأب رشع ثلاغلا بابلا

 . باتك يف هليوأت دجت ال سيفن هنإف كلذ

 ؟ةكئالملا اهب تدعص اذإ مدآ ينب لامعأ رارقتسا لحم امف :(ليق نإف)

 يهتني هنأ :«تاحوتفلا» نم نيسمخلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 . أدب هنم ام ىلإ هتياهن عجري ءيش لك نإف ىهتنملا ةردس ىلإ اهدوعص

 نع رخأتي الف يهنلاو رمألا امه نيذللا نيمدقلا عضوم وه يسركلا نإ :(ليق نإف)
 ؟لمع يسركلا

 مسقنم وه امنإ هلصأ نإف فيلكتلا امأو رمألاو قلخملا ملاعب صاخ كلذ نإ :(باوجلاف)

 نأ كلذ حاضيإو ةسماخلا ةبترملا يه ةردسلاو «ةردسلا لبق بتارم عبرأ مطقف ةردسلا نم

 ماكحأ نأ مولعمو .ةردس ىلإ «يسرك ىلإ .شرع ىلإ ءحول ىلإ ؛ملق نم لزني فيلكتلا
 ملقلا نم بجاولا رهظف حابمو هوركمو مارحو بودنمو بجاو اهل سداس ال ةسمخ فيلكتلا
 دإ .ةردسلا نم حابملاو «يسركلا نم هوركملاو «شرعلا نم روظحملاو حوللا نم بودنملاو

 :يهو اهلوصأ ىلإو ةردسلا ىلإ ةداعسلا ملاع سوفن ىهتنم ناك كلذلف سفنلا ظح وه حابملا

 ةسمخلا ماكحألا هذه نم تأشن يتلا لامعألا تدعص اذإف ءاقشلا ملاع سوفن يهتني موقزلا
 .ىهتنا ترهظ هنم يذلا مضوملا ىلإ اهتياغ ناك ةروكذملا

 ؟ضارعأ اهنأ عم لامعألا دوعص ةروص امف :(ليق نإف)

 ةكئالم روطتت اهنإ :ةثامثالثو نيعستلاو عباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 روضحلا حور وه يذلا اهبكرم ىلع اهلاحم ىلإ لكيهلا نم جرختف دعصت مث اهلعاف ةلكاش ىلع

 .لوألا هزورب لحم وه يذلا هئاهتنا لحم ىلإ لمعلا لصي ىتح هرصب ىهتنم همدق عضيف اهيف

 نم بجاولا نوك وهو ةسمخللا ماكحألاب نكامألا هذه صيصخت هجو امف :(ليق نإف)

 . خلا ؟موللا نم بودنملاو ملقلا

 ال نأ ناضمر رهش انيلع مغ اذإ ًاضيأ ريختشلا نبا بهذم وهو :هب لوقأ يذلا :(لاقو)

 مغو ةيؤرلا جرد ىلع ناك نإف رمقلا ةلزنم نع رييستلا لهأ لأسن امنإو نيرادقملا ربكأب لمعن

 ةهاركب لاق نم هجو :لاقو .نيثالث ةدعلا انلمك ةيؤرلا جرد ريغ ىلع ناك نإو هيلع انلمع انيلع

 ال امكف هترضح نع دعب ةبانجلاو هللا تافص نم برقلا بجوي نأ موصلا ةبانجلا عم موصلا

 ىعار هنأ ةهاركلا مدعب لاق نم هجوو ةبانجلاو موصلا عمتجي ال كلذك دعبلاو برقلا عمتجي
 ةرافك ىلع مالكلا يف لاقو .هعضوم يف رمأ لك تبثأف ةيهْلإ ةبسن موصلا :لاقو ةعيبطلا مكح



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءرجلا ١34

 لك نوك صيصختلا هجو نأ :نيسمخلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاق)

 اهيف ىري ام بسحب اهدميف ةبجاولا لامعألا ىلإ رظن ملقلا نم نوكيف هنم زري ام دمي لحم
 رظن شرعلا نم نوكيو اهيف ىري ام بسحب اهدميف ةبودنملا لامعألا ىلإ رظن حوللا نم نوكيو
 لآم توكي اذهلو :لاق نمحرلا مسالا ءاوتسا لحم هنأل ةمحرلاب الإ اهدمي الف تاروظحملا ىلإ

 ام بسحب اهدميف ةهوركملا لامعألا ىلإ رظن يسركلا نم نوكيو ةمحرلا ةواقش هل قبسي مل نم
 لقأ هوركملاو بنذلا بسحب مظعت ةمحرلا ذإ شرعلا ةمحر نود يسركلا ةمحر نكل اهيف ىري

 شرعلا ةمحرو هوركملا لعف نم عيمج يسركلا ةمحر تمع كلذلف نيقيب مارحلا نم ًاحبق
 زورب لححم يسركلا ناك املو ماود ةمحر امإو فيفختو لاهمإ ةمحر امإ مارحلا لعف نم عيمج

 اذهلو لامعألا نم هوركملا باحصأ نع زواجتلاو وفعلا يف عرسأ هانررق ام ىلع يهنلاو رمألا
 .ملعأ هللاو هكرات رجؤيو هوركملا لعاف ذخاؤي ال

 لبق قلخ امهيأو شرعلاو يسركلاو ملقلاو حوللا ىلاعت هقلخ ةروص امف :(تلق نإف)
 ؟رخسآلا

 ام لوأ نأ :«تاحوتفلا» باوبأ نم رشع ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 دقو ٍملَقلا نم قتشم وهف حوللا امأو ريطستلاو نيودتلا ةكئالم سأر وهف ىلعألا ملقلا هللا قلخ

 مولعلا نم ًافنص نيتسو ةئامثالث نم فرتغي نس لك انس نيتسو ةئامئالث ملقلا اذهل هللا لعج

 ملقلا مولع عورف تاهمأ رادقم نأ اهنم نيتسلا بابلا يف ركذ هنإ مث حوللا يف اهلصفيف ةيلامجإلا
 مولعلا فانصأ نم اهلثم يف نيتسو ةئامثالث برض نم جرخ ام ةمايقلا موي ىلإ قلخلاب ةقلعتملا

 امل ىلاعت قحلا نأ ملعا :رشع ثلاثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا صقنت الو ًادحاو أملع ديزت ال

 ةياغ ىلإ ال هقلخل يف هداجيإ ديري ام هيف ىلاعت فذق ينهذلا ميلعتلا لحم يف وهو ملقلل ىلجت
 ملاعلا اذه رودص ةبلاطلا ةيهلإلا ءامسألا نم ىلاعت قحلل امو نوكي ام ملع هتاذب لبقف هدجوأف
 ام عيمج هيف عدويو هيلإ ىلدتي نأ ملقلا رمأو حوللا هامس رخآ ًادوجوم ملقلا اذه نم قتشا مث

 ةملظلا دجوأ ىلاعت هللا نإ مث ملقلا اهايإ هعدوأ نيح حوللا اهملعف ريغ ال ةمايقلا موي ىلإ نوكي

 ام رونلا اذه الولو ةكئالملا روص هيف رهظ ىتح رونلاب ءامعلل هيلجت ةلباقم يف يه ىتلا ةضحملا

 دوصقملا نأل سفنلا ىلع ىشأ ناك ام ةرافكلا لاصخ يف حجرتي يذلا :مهضعب لاق عامجلا
 ةرافكلا نم نوهألا لعفي هنإ :هب لوقأ يذلاو :خبشلا لاق .رجزلا وه امنإ تابوقعلاو دودحلاب

 رجزلل تعضو هودحلا نوك نأل ًانسح ناك هسفن لبق نم قشألا لعف نإ نكلو رسي نيدلا نأل
 ءىطخي دقو كلذ يف بيصي دقو يركفلا رظنلا هاضتقا امنإو ءهلوسر الو للا نم ىصن هيف ام

 بسحب ديزت ةبوقعلا تناكل رجاوز دودحلا تناك ولف ًاقلطم دح اهيف عرشي مل رئابكلا صحب.



 ١18 ىلعألا ملقلاو حوللاو يسركلا ىلع مالكلا يف :رشع عساتلا ثحبملا

 اهدجوأ ام دتعف قلطملا دوجولل لباقلا قلطملا مدعلا ةلزنمب ةملظلا هذهو ةروص يف مهل رهظ

 هيلع ىوتساف شرعلاب هنع ربعملا مسجلا رهظف ءامعلل يلجتملا رونلا كلذ نم اهيلع ضافأ ىلاعت

 رونلا كلذ نم قلخ ىلاعت هنإ مث قلخلا ملاع نم رهظ ام لوأ كلذف رهاظلا مسالاب نمحرلا

 َةَكِيلَمْلا قرتو# :هلوق وهو ريرسلاب نيفاحلا ةكئالملا رحسلا ءوض لثم وه يذلا جزتمملا
 فوج يف يسركلا دجوأ ىلاعت هنإ مث [75 :رمزلا] 4 مْيَر ِدْمَحي َنوْحَبَْم ُشْرعْلا لوح نِم تفاح
 هرامع نم هنم قلخ امل لصأ كلف لك نإف هتعيبط سنج نم ةكئالم هيف لعجو شرعلا اذه

 يف قلخ مث ضرألا هينبو هب رمعو بارت نم مدآ قلخل امك اهرامع نم اهنم قلخ اميف رصانعلاك
 لكل لعج مث ءاذغلا مث حاورألا كلذ دعب قلخ مث كلف فوج يف أاكلف كالفألا يسركلا فوج

 . ىهتلا ءاقشلاو ةداعسلا يف ةبترم بفلكم

 ىلإ ىقلخل ىف ىملع بتكا : ملقلل لاق ىلاعت ىحلا نأ ثيدحلا ىف درو دق :(تلق نإف)

 ا ؟نيدبألا دبأ ةمايقلا موي دعب عقي ام مكح امف «ةياخلا ركذف ةمايقلا موي

 مهيلع تيتك يتلا ماكحألا عباوت نم ةمايقلا موي دعب قلخلل عقي ام عيمج نأ :(باوجلاق)

 لاقو .نيرهادلا رهدو «نيدبآلا دبأ ىعست امب سفن لك ىزجتل يدبألا ءاقشلا ىتح حوللا يف
 رومأب حوللا يف ةباتكلا ىلاعت حلا صخ امنإ : ةئامثالثو نيرشعلاو عباسلا بابلا ي ة خيشلا

 أمو ىهانتت ال اهنأل اهيف هملع بتكي ردقي ال ملقلا نإق ةرخآلا رومأ فالخب اهيهانتل طقف ايندلا

 .ها دوجو ةباتكلاو دوجولا هيوحي ال هدمأ ىهانتي ال

 ؟ملق هريغ كانه لهف ركذلاب ىلعألا ملقلا صيصخت هجو امف :(تلق نإف)

 كانه نأ :«تاحوتفلا» نم ةئثامثالثو رشع سداسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ءارسإلا ثيدح هيلإ راشأ امك ظوفحملا حوللا نود رخآ ًاحاولأو ىلعألا ملقلا نود رخأ ًامالقأ
 .توصلا وه فيرصلاو مالفألا فيرص هيف تعمس ىوتسم ىلإ تلصوف هيف هلوقو

 ؟مالقألاو حاولألا هذه ددع امف :(تلق نإف)

 يف خ ةيشلا ه ركذ احول نوتسو ةئامثالثو ًاملق نرتسو ةئامثالث اهددع :(باوحلاف)

 يغبني الو كلذ نع لأس ال كرت يبارعألا ثيدح يف ةأرملل | صضرعتي مل ع

 ذأ هل شهم اذإ فراعلا ن نإ كك ل وقأ 30 ثلا لاقو . عراشلا هلع تكس اميق اعيش م رشي ْنَأ نمؤملل

 ام ىلاعت هللا نأل ببسلاب سبلتي ىتح مويلا كلذ يف رطفلا ىلإ ةردابملا هل زوجي الف ًادغ ضرمي

 ديالو يصاعملا ن رم هيف عقي امع هل فشك نم كلذ ريظنو :لاق صضرملا لاح الإ رطشلا هل عرش

 هّللأ لوسر نأل موصلا

 رهاظلا يف عرشلا مكح ىعار دق هللا نأل هذخاؤي ال ىلاعت هللا نأ ملع ولو ةردابملا هل يغبني ال
 . كلذ يف لاطأو كتعأ ارئاج ناك نإو ال هم عقاوب أندئع سيل رمألا اذه ْنأ ىلع

 ثدحأ بطرلا نأل ناضمر يف رطفأ اذإ رمتلا ىلع بطرلا مدقي ِةْظي ناك امنإ :(لاقو)



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ٠*9

 ىلعألا ملقلا ةبتر نود حاولألاو مالقألا هذه ةبترو :لاق أفنآ مدقتملا بابلا يف «تاحوتفلا»
 ظوفحملاب يمس كلذلو لديتي ال ظوفحملا حوللا يف بتك يذلا نأل كلذو .ظوفحملا حوللاو

 مالقألا هذه نإف حاولألاو مالقألا هذه فالخب هيف هبتك ام ىلاعت وحمي الف وحملا نم :ينعي
 اهيلإ راشملا ماكحألا نم ملاعلا يف ىلاعت هللا هثدحي ام تابئإلاو وحملا حاولأ يف ًامئاد بتكت

 عئارشلا تلزنت حاولألا هذه نمو :لاق . :دعرلا] تي ءاَنَي ام ُهَسأ اوُحَنَي» : ىلاعت هلوقب

 عسا اهلخد اذهلو .نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص لسرلا ىلع ةيهلإلا بتكلاو فحصلاو
 يأ ءارسإلا ةليل ددرتلا ناك حاولألا هذه لحم ىلإو :لاق .دحاولا عرشلا يف خسنلا لخد لب

 06 تاولصلا نأش يف «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نيبو ءحاولألا نيب هدفي دمحم ددرت
 احمف هاهتنم ناك سمخلا ىلإو حاولألا هذه يف هدو دمحمل ىلاعت هللا باطخ ةرضح تناكف
 اهيف تبثأ نأ ىلإ حاولألا هذه يف اهبتك يتلا تاولصلا كلت نم ءاش ام دمحم ةمأ نع ىلاعت هللا

 امف [15 :ق] 4 ُلْرعْلا لدي انا دمحم ىلإ ىحوأو نيسمخلا رجأ اهيلصمل تيئأو سمخلا
 امنإو مزجلا ليبس ىلع فيفختلا نم ًائيش لأسي سمخلا دعب «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم عجر
 هلوق لزن ًاضيأ جاولألا هذه ةرضح نمو : لاق ضرعلا ليبس ىلع قالطإلا ة ةرضح نم كلذ

 هسفن ىلاعت قحلا فصو ًاضيأ اهنمو .[؟ :ماعنألا] 4مم ىَتَسُت ل لجأو لجأ يَسَم مث : ىلاعت

 باب نم كلذب هيلع ىضق يذلا وه ىلاعت هنأ عم هتوم نيح نمؤملا هدبع ةمسن ةضبق يف ددرتلاب
 يف اهتايرس نوكي ددرتلاب اهنع ىنك يتلا ةيهلإلا ةقيقحلا هذه نمو :لاق .يبضغ تقبس يتمحر
 ام لعف ىف ددرت هسفن دجو اذإ ناسنإلا نأ كلذو هيف ةريحلا لوصحو رمألا يف ىنوكلا ددرتلا
 ددرتلا لازو اهيف ددرت ناك يتلا رومألا ذحأ عقو ىتح هب لاحلا كلذ لاز امو .ال مأ هلعفي له
 يذلا وهو اهيف ددرتملا رومألا كلت نم ظوفحملا حوللا يف تبث يذلا وه عقاولارمألا كلذف

 بتكي وحملا حول يف بتاكلا ملقلا نأ كلذ حاضيإو تابثإلاو وحملا حاولأ رمأ ًاضيأ هيلإ يهتني
 ىحمت ةباتكلا كلت نإ مث رمألا كلذ لعف هيف دبعلل رطخي يذلا رطاخلا نامز وهو .ام أرمأ

 صخشلا اذه سفن ىلإ دمت حوللا اذه نم ةقيقر مث هنأل صخشلا كلذ نم رطاخلا كلذ لوزيف

 عطقنتو ةباتكلا ثودحب ثدحت حاولألا هذه نم سوفنلا ىلإ قئاقرلا نإف .بيغلا ملاع يف
 لعفلا نم رمألا كلذب قلعتي امم اهريغ بتك أوحمم حوللا نم اهعضوم ملقلا رصبإ اذإن اهوحمب

 «بذاكلاو قداصلا رجفلا نيب ام رحسلا» :لاقو .رطملا يف لستغا نيح كلذ ؛ لاق امك هبرب دهع

 روحس ىمسي الف رحسلا نم ًاقتشم روحسلا ناك كلذلو ليللا ىلإ هجوو راهنلا ىلإ هجو هل هنأل
 ' ىوهل ناك نإ عوطتلا موص نم رطفملا نإ :هب لوقأ يذلا (لاقو) .تقولا اذه يف ناك ام الإ

 ملسم ثيدح يف لاقو .هيلع ءاضق الف لاج وأ ماقمب هلغشل ناك نإو ءءاضقلا هيلعف هسفن

 أمم ءيشب هماض | نم ذخاؤي الف يأ «هليق يتلا ةنسلا رفكي نأ هللا ىلع بستحأ ءاروشاع موصلا

 2 ًاندأ كلذ رفكي هنأ هللا نم ملع ىلع هنأ ب عم هللا ىلع بستحأ : لاق امئإو اهلك ةنسلا يف هانج

 نع اهلوقي امنإو طقف هللاب نلخلا نسح اهب ديري ال هللا ىلع بستحأ لاق اذإ فراسعلا نأ شا



 ايلا ىلعألا ملقلاو حوللاو يسركلا ىلع مالكلا يف :رشع مساتلا ثحبملا

 رطخيف هلجأ نم اذه بتك يذلا صخشلا كلذ سفن ىلإ ةقيقر ةباتكلا كلت نم دتمتف كرتلاو
 اذإف هحمي مل هتابثإ ىلاعت قحلا دارأ نإ مث لوألا ضيقن وه يذلا رطاخلا كلذ صخشلا كلذل

 يف ام بسحب هكرتي وأ رمألا كلذ لعفيل ت تتبثو صخشلا اذه بلقب ةقلعتم ةقيقر تيقب تبث
 هلعفب ام ًاموكحم هنوك نم ىلاعت قحلا هاحم هلعف ىضقناو هكرت ىلع تبث وأ هلعف اذإف .حوللا
 رمألا اذكه رخآ ًارمأ بتكي ملقلا نإ مث نوكي ام ردق ىلع حيبق وأ نسح لمع ةروص هتبثأو
 يفق تابثإو وحم نم مالقألا هذه هب يرجت ءيش لك هحول يف تبثأ ىلعألا ملقلا نأ ملعف ًامئاد
 مكحلا عوقو دنع تايثإلا وحمو تابثإلا تابثإو حاولألا هذه يف وحملا تابثإ ظوفحملا حوللا

 .رم امك وحملا نم : ينعي ًاظوفحم يمس كلذلو وحملا نع سدقم حول وهف رخآ رمأ ءاشنإو

 ؟لامعألاك تاوذلا يف وحملا لخدي لهف :(تلق نإف)

 تاوذلا يف وحملا لخدي ال :هنع هللا يضر صاوخلا يلع يديس هلاق امك :(باوحلاف)

 ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ ثيدح هيلإ راشأ امك لامعألاو لاوحألاب صاخ وه امنإو

 . ىهتنا ثيدحلا

 يف ىلعألا ملقلا اهبتك يتلا ثداوحلا ددع ىلع ءايلوألا نم دحأ علطا لهف :(تلق نإف)

 ؟ةمايقلا موي ىلإ حوللا

 هعلطأ نمم انأو :لاق .معن ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 . كلذ ىلع هللا

 ؟ةيهلإلا بتكلا تايآ نم حوللا يف رطس ام ددع مكف :(ليق نإف)

 ٌةيآ فل أ اتئام لسرلا ىلع تلزنأ يتلا تايآلا نم حوللا يف رطس ام ددع :(باوجلاف)

 انعلطأ ام اذه :لاقو مدقتملا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا هركذ ةيآ اتئامو ةيآ فلأ نوتسو عستو

 . هيلع هللا

 وه يذلا باتكلا مأ مولع تاهمأ ددع ىلع ءايلوألا نم دحأ علطا لهف :(تلق نإف)

 ؟نيبملا مامإلا

 هبابلا يف نيدلا ييححم خيشلا لاق هدابع نم ءاشي نم كلذ ىلع هّللأ علطي معن : («باوحلاف)

 يف ءانثتسالاف هب عوطقم رمأ يف ىنئثتساف «؟نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإوا :لَو لاق امك قيقحت

 مايألا هذه نأ ملعا .لاوش نم تسب هعبتأو ثيدح يف لاقو .ملعأ هللاو يهلإ بدأ كلذ وحن

 «كشلا مويو «قيرشتلا مايأ ةثالثو ديعلا اموي يهو اهمايص نع ىهن يتلا مايأ ةتسلا نم لدب

 هللا بتكي نابعش نم فصنلا ةليل يف نآلف ؛اوموصت الف نايعش فصتتا اذإ) ثيدح امأو :لاق

 مسا ىلعو دوسأ أطخ يقشلا مسا ىلع طخيف ةنسلا كلت يف هحور ضبقي نم اهيف توملا كلمل
 ةليللا هذه دعب توملا ناكف يقشلا نم ديعسلا كلذب توملا كلم فرعيف ضيبأ أطخ ديعسلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 5

 مأ مولع تاهمأ ددع نأ فشكلا قيرط نم هيلع ىلاعت هللا ينعلطأ يذلاو :نيرشعلاو يناثلا

 . ىهتنا ةمج

 ًاديعس لزألا يف ىلاعت هللا هبتك نم ديعسلا :مهلوقب دئاقعلا لهأ دارم امف :(تلق نإف)

 مأ ظوفحملا حوللا يف ةروكذملا ةباتكلا هذه له ؟ًايقش لزألا يف ىلاعت هللا هبتك نم يقشلاو

 ؟لقعتي ال ىلاعت قحلاب قتال نامز وأ نامز ريغ لزألا لهو ؟هريغ

 هلخدي ال ام لزألاب دارملاف :هريغو سابع نبا هلاق امك باتكلا مأ :هب دارملا :(باوجلاف)

 لاقو ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف دابعلا نم كبر غرف يذمرتلا ثيدح يفو رييغت الو ليدبت
 ةكئالملا اهيف بتكت يتلا لزألا ريغب مهدارم : فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا انخياشم خيش

 ام ىلإ ليدبتلا قرطت نم علام الو حورلا هيف خفني امدنع ًاديعس وأ ًايقشو هلجأو ناسنإلا قزر
 عم .ال مأ عقيأ كلملا يردي ال ءيش ىلع اهيف ةواقشلاو ةداعسلا قلعتل فحصلا هذه يف بتك

 . ىهتنا همدع وأ هعوقو نم نوكي امب هللا ملع

 احول نيتسو ةئامثالثلا تابثإلاو وحملا حاولأ رمأ نم هانمدق امل دييأت هيفو :(تلق)
 .فحصلاب نيملكتملا ناسل يف ةدارملا يه اهلعلو فشكلا لهأ دنع ةمدقتملا

 ؟مهضعب هيلإ بهذ امك لزألا يف ملكت ىلاعت قحلا نإ :لاقي له :(تلق نإف)

 نهذلا باهذل يغبني ال كلذ نإ :هبتك ضعب يف نيدلا يبحم خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 قولخم نامزلا ذإ نامزألا يف ردقي وأ لوقي نأ نع هزنم ىلاعت قحلاو لوقعملا نامزلا ىلإ

 ؟هديب ةاروتلا بتك هللا نأ درو ام عم ةاروتلل رييغتلاو ليدبتلا لخد بفيك :(ليق نإف)

 رييغتلا هقحل اهب مهظفلتو اهايإ مهتباتك امنإو اهسفن يف ريغتت مل ةاروتلا نأ :(باوجلاف)

 ْمُهَو ُهوُلَمَع اَم دمي نم ُموُفِرَحُما8 :ىلاعت لاق زاجم ىلاعت هللا مالك ىلإ كلذ لثم ةبسنف

 ةمجرتلا يف اودبأ مهنكلو مهدنع لوقعم قلاعت هللا مالك نأ نوملعي مهف [8 :ةرقبلا] # سر وُمّلَمَي

 لمأتيلف ىهتنا ةمحرو هب ًاقفر موصلا نع عراشلا هاهنف ناركس رضتحم هنأك ىتح ًادوهشم نمؤملل

 .ررخعلو

 ديع موي :نيموي موص حصي ال» :ِةَو هلوق قيرشتلا مايأ موصلا حابأ نم ليلد :(لاقو)

 امهيف مايصلا حصي نيمويلا نيذه ادع ام نأ يضتقي باطخلا نأل :لاق .«ىحضألا مويو رطفلا

 وهو بارش وأ ماعط ىلإ ىعدو كولسلا ماقم يف ناك نم لاقو .ًاثبع امههصيصخت ناك ألإو
 الب رطفلا هل لماكلا فراعلا فالخب هللا عم دهعلا ضقن هسفن دوعي الثل رطفلا هل يغبني الف مئاص



 و ىلعألا ملقلاو حوللاو يسركلا ىلع مالكلا يف :رشع عساتلا ثحبملا

 .ملعلا مهدعب مهئاملعلو مهل ىقبيل هيلع وه ام ىلع لصألا اوقبأو لصألا

 نم ظفح امف كلذ عمو هديب هللا هقلخ ءمالسلاو ةالصلا هيلع مدآ نإ :(ليق نإف)

 ةالصلا هيلع مدآب ءانتعالا ةدش نع ةيانك نيديلا متلعج نإ نيديلا نم ديلا ةبتر نيأو ؟ةفلاخملا

 ؟مالسلاو

 سيلو دبع هنأل رادقألا نايرج نم ءمالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ظفحي مل امنإ : (باوجلاف)

 هنوكل مصع امنإف ىلاعت هللا مالك امأو كلذل مظعألا لحملا وه هنأل هيلع الإ رادقألا نايرج
 .هللا مكح وه سيل مدآ فالخب كلذ نم هتمصعل قولخم ريغ ءايشألا يف هللا مكحو هللا مكح

 قحلا نذإف هريغ ىلع هب ءانتعالا ةدشل وه امنإ نيديلاب مدآ قلخ ناك اذإف :(تلق نإف)

 انيديأ ْتَلِمَع اًمْيل :لاقف اهقلخ يف يديألا عمج ىلاعت هللا نأل هنم اهب ءانتعا دشأ ماعنألاب ىلاعت
 7١[. :سي] امكن

 ةينثتلا نأل «ماعنألا ىلع يديألا هجوت نم ىوقأ مدآ ىلع نيديلا هجوت نأ :(باوجلاف)
 الو اهب الإ عمجلا ىلإ لصاوي ال هنإ ثيح نم نيكمتلاو ةوقلا اهلف عمجلاو درفملا نيب جردت

 .اهيلإ الإ درفملا نع لقتني

 الإ رهدلا نولقعتي ال قلخلا نأ عم رهدلاب هسفن ىلاعت قحلا ىمس فيكف :(تلق نإف)

 ؟ًانامز

 نم امهو رخآلاو لوألا امه ناذللا دبألاو لزألا وه انه رهدلاب دارملا نأ :(باوجلاف)

 هيلع مكحت ةيلوأب ال نكل لوألاب هسفن ىمس ىلاعت هنإف .كش الب لجو زع هللا ترعن
 ىلاعت هنإف رخآلا يف لوقلا كلذكو قحلا قح يف لاحم كلذ نأل مدعلاب ةقوبسملا تايلوألاك
 .لوألا همسا ريظن هيلع مكحت ةيرخآب ال رخآ

 ؟ريدقتلا اذه ىلع ةيرهدلا رفك ببس امق :(تلق نإف)

 يكلفلا ذإ يكلف نامز هنأ ًاهلِإ هولعج يذلا رهدلا يف مهلقعت مهرفك ببس :(باوجلاف)
 :ِةيَف هلوقل اورفك ام انركذ امك رهدلا اودقتعا مهنأ ولو لقعتي ال يذلا هللا نامز يف هل ةقيقح ال

 موصت ميرم تناكو ًاموي رطفيو ءاموي موصي دواد ناك :لاقو .هسفن ةضاير هماكحإل ةهارك
 اذه نوكي ىسع :تلاقف ةجرد اهيلع لاجرلل نأ تأر اهنأل ًاموي رطفتو «نيموي رطفتو نيموي

 امك لامكلاب اهل دهش يي يبنلا نإف ناك كلذكو ةجردلا كلت ةلباقم يف موصلا نم يناثلا مويلا

 موص :تلاق دحاو لجر ةداهش لدعت نيتأرملا ةداهش نأ تأر امل اهنأ كلذو لاجرلل دهش

 يف لاطأو ةليضفلا يف هتواسو كلذ يف دواد ماقم :تلانف لجرلا نم دحاولا مويلا ةلزتمب نيمويلا

 هلق امئاص رطف نم» :ثيدح يف لاقو .هلك رهدلا مالسلا هيلع يسيع اهدلو موص ىلع مالكلا

 ذِإ هموص يف هل ناك امك هرطف يف رجأ هل مئاصلا نأل هموص رجأ ال هرطف رجأ يأ ؛هرجأ لثم



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ني

 . ملعأ ىلاعت هللاو رهدلا انأ : هللا لوقي

 :نورشعلا ثحبملا
 مدأ يثب ىلع قاثيملاو دهعلا هللا ذخأ ةحص نايب يف

 مالسلاو ةالصلا هيلع هرهظ يف مهو

 :ىلاعت هلوق ىنعم نأ اومعزو قاثيملاو دهعلا اذه اوركنأ دق ةلزتعملا نأ يخأ اي ملعا
 نم مهضعب ذخأ هب دارملا نأ .[1977 :فارعألا] 4م رهروُهُط ني مدا قب نم َكّْيَر َدْمَل دِإَو»

 نأو ةقيقح قاثيم الو دهع ذخأ كانه سيل هنأو ةمايقلا موي ىلإ ايتدلا يف لسانتلاب ىفعب رهظ

 باطخلا هيجوت لالدتسالاو رظنلاو لقعلا لامكتساو لسرلا لاسرإ وه قاثيملاو دهعلاب دارملا

 لوقلا اذه ةلزتعملل حصي فيكو طلغلاو أطخلا نم بهذملا اذه يف ام ىفخي الو دبعلا ىلإ

 امنإ مهنأ يل رهظي يذلاو ةلأسملا هذه ىلع ينبم رشنلاو رشحلا تابثإ يف داقتعالا مظعمو

 نع ًاضوع لهجلاب اوضرف مهيلع هيناعم ةقدو ثحبملا اذه لئاسم ضومغ نم ًارارف كلذ اوركنأ

 .ريدق ءيش لك ىلع هنأل ةقيقح مدآ رهظ يف دهعلا مهيلع ذخأ ىلاعت هللا نأ قحلاو ملعلا

 ؟دهعلا اذه ذخأ ناك لحم يأ يفف :(ليق نإف)

 لاقو ةفرع بنجب داو وهو نامعن نطبب ناك كلذ نأ : سايع نبا هلاق امك :(باوجلاف)

 : يبلكلا لاقو ةنجلا نم مدآ هب طبه يذلا عضوملا وهو دنهلا ضرأ نم بيدندنرسب : مهضعب

 ةنجلا ىف قائيملاو دهعلا ذْخَأ ناك :بلاط ىبأ نب ىلع لاقو فئاطلاو ةكم نيب دهعلا ذخأ ناك
 . قاثيملا ذخأب داقتعالا ةحص دعب نييعتلل ةرمث الو ةبيرق تالامتحالا هذه لكو

 ؟هرهظ نم مهجارختس ١ ةيفيك امف :(ليق نإف)

 هنم مهلك هتيرذ جرخأو مدآ رهظ» :حسم ىلاعت هللا نإ ثيدحلا يف ءاج دق :(باوجلاف)

 بوقث ضعب نم مهجرختسا وأ هنم مهجرختساو هرهظ قش له سانلا فلتخا مث .«رذلا ةئيهك

 هنأ : هللا همحر يئيوزقلا رهاط وبأ خيشلا هلاق امك برقألاو ديعب نيهجولا نيذه الكو هسأر

 هيلإ يدؤي اميف هل ًاكراشم ناك لمع ىلع ًاصخش ناعأ نمو موصلا مامت نم بورغلا دنع رطفلا
 اهيلإ ثعب يتلا ةمألا رجأ ىطعي يبل لك نأ امك ًأصقن بجوت ال ةكراشم ريخلا نم لمعلا كلذ

 «هلهأ ظقيأو هليل ايحأ ناضمر نم رشخآلا رشعلا لحد اذإ كي ناك :ثيدح ىف (لاقو)

 لوقأ يذلا لاقو .يعرشلا فرعلا يف ليللا مايق نم فورعملا وه اذه هيف ةالصلاب هؤايحإ دارملا
 رهش يفو ؛عيبر رهش يفو نابعش يف اهتيأر ينأل :لاق اهلك ةنسلا يف رودت ردقلا ةليل نإ :هب
 هنم طسوألا رشعلا يف ةرم اهتيأرو هنم رخآلا رشعلا يفو ناضمر يف اهتيأر ام رثكأ نكلو ناضمر



 م مدآ ينب ىلع قاثيملاو دهعلا هللا ذخأ ةحص نابي يف :نورشعلا ثحبملا

 طايخلا مس لثم :لاقي ةقيقد ةبقث ةرعش لك تحت ذإ هرهظ تارعش ماسم نم مهجرختسا ىلاعت

 اذهو نائصلاو بصتنملا قرعلا اهنم جرخي امك بقثلا هذه نم ةرذلا جورخ نكميو ماسم هعمجو

 حسم ىنعمو ءاش امك مدآ رهظ نم ةيرذلا جرخأ ىلاعت هنأب داقتعالا بجيف لقعلا يف ديعب ريغ
 ناطلسلا حسم :لاقي امك هرمأب هنأل هسفن ىلإ كلذ بسنف حسملاب هتكئالم ضعب رمأ هنأ هرهظ

 مدآ رهظ حسم نع سدقم ىلاعتو هناحبس برلا نإف هناوعأ الإ اهحسم امو ةينالغلا دليلا نيط

 ؟لاحلا ناسلب هولاق مأ ءالقع ءايحأ اوناك له ىلب مهلوقب هوباجأ فيك :(ليق نإف)

 نأ لقعلا يف ليحتسي ال ذإ ءايحأ مهو قطتلاب ناك مهباوج نأ حيحصلا :(باوجلاف)

 ةلأسم لك يف انعسو ةياغو ةعساو هتردق راحب نإف مهرغص عم قطنلاو لقعلاو ةايحلا هللا مهيتؤي

 . ىلاعت هللا ىلإ اهتيفيك لكتو زاوجلا تبث نإ

 ؟ًاموق درو ًاموق لبق ملف ىلب عيمجلا لاق اذإ :(لبق نِإف)
 ةفاخم ىلب :اولاقف ةبيهلاب رافكلل ىلجتت ىلاعت هنأ :يذمرتلا ميكحلا هلاق امك :(باوجلاف)

 مهعفتف ًاعوط ىلب :اولاقف ةمحرلاب نينمؤملل ىلجتو نيقفانملا ناميإك مهناميإ مهعفني كي ملف
 مهو لامشلا لهأ بناج ىلإ مهتوص عجرف ًاقح ىلب :اولاق نيميلا باحصأ نإ : ليقو مهناميإ
 هنومسي يذلا ةيلاخلا فوهكلاو لابجلا باعش ىف توصلا دادتراك مهل كلذ نأكو توكس

 ىدآ ريغ ضرألا يف دحأ نكي مل ذإ تاوصألا نم ًايلاخ ذئموي ضرألا ءاوه ناكو ىدصلا
 مث كلذ يف ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لاطأ دقو هل ةقيقحح الو لوألا توصلل ةاكاحم وه امنإو

 ىلاعت هللا نأ كلذو لاؤسلا ققو ىلع ناك ىلب :لامشلا باحصأ لوق نأ يدنع حيحصلاو :لاق

 امنإو فيلكتلا نامز يف ذئموي اونوكي ملو مهدويعمو مههلإ نع مهلأسي ملو مهبر نع مهلأس
 ذإ مهتيبرت نأل ىلي :اولاق مكبرب تسلأ :مهل لاقف ةرطفلا يه ةيبرتلاو قيلختلا ةلاح يف اوناك

 ىلاعت هللا ىضق ام روهظو فيلكتلا نامز ىلإ اوهتنا امل مث مهلك كلذ يف اوقدصف ةدهاشم كاذ

 ةيهلإلا لوبق يف هداقتعا قىفاو نم مهنم ناكف ةواقشلاو ةداعسلا نم دحأ لكل هملع قباس يف

 حصي مل ىلب :اولاقو .دحأب تسلأ :مهل لاق ناك ىلاعت هنأ ولو هفلاخ نم مهنمو لوألا هرارقإ

 رهشلا نم عفشو رتو يف ةنسلا يف رودت اهنأ نم نيقي ىلع انإف اهنم رتولا يفو رتو ةليل ريغ

 كلذو أدبأ ناضمر نم لوألا رشعلا يف ردقلا ةليل ىأر ًادحأ نأ اهيلإ لقني ملو هيف ىرت يذلا

 ليللا نم لوألا ثلثلا يف انل ىلجتي ىلاعت قحلا نأ يف ثيدح انث دري ملو يِهْلِإ لجت ةليل اهنأل

 اميرف رجفلا ةالص ىلإ سمشلا بورغ نم ةعمجلا ةليل ىلجتي ىلاعت هللا نأ درو :«تلق) .ًادبأ

 نم ةهبش اهلعلو ردقلا ةليل اهنأ دقتعيف يلجتلا كلذ ىريف سانلا ضعب بلق نع هللا فشك

 .ملعأ هللاو ًاردق تناك ةعمجلا ةليل ناضمر نم رتولا قفاو اذإ :لوقي



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا لا

 .مهفاف هب كرشي نأ دحأل

 ؟مويلا هركذت ال ملف اذه لثم قاثيمو دهع انل قبس اذإ :(ليق نإف)

 رورمم ريغلا ناسنإلا تلوادتو تضقنا دق ةينبلا كلت نأل هركذن ال انك امنإ :(باوجلاف)

 مث ةريثك ءازجأ ةينبلا كلت يف ىلاعت هللا داز مث تاهمألا ماحرأو ءابآلا بالصأ يف اهيلع روهدلا

 امم اهلك هذهو مظعلاو محللاو ةغضملاو ةقلعلا نم اهيلع ةدرارلا راوطألا يف اهفيرصتب تلاحتسا

 دهعلا ركذأل ينإ :لوقي هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ناكو .نايسنلا يف عوقولا بجوي

 انربخأ امنإو :لاق . يلامش نع ناك نمو ينيمي نع كانه ناك نم فرعأو يبر لإ دهع يذلا

 .هأ ريغ ال انل رابخإلا ةدئاف هذهف ائيلع ةجحلل ًامازلإو ةركذت انم قاثيملا ذطخأ نع ىلاعت هللا
 نم يتذمالت فرعأ :لوقي ناك هنأ يرتستلا هللا دبع نب لهس نع لوقلا اذه وحن انغلب كلذكو
 .نامزلا اذه يف ىلإ اولصو ىتح بالصألا يف مهيبَرُت يتفيطل لزت ملو مكبرب تسلأ موي

 ؟ال مأ يمدآلا ةروصب ةروصتم تارذلا كلت تناك لهف :(ليق نإف)

 ةروصتم نكت مل اهنأ لوقعلا يف برقألا نأ الإ ءيش كلذ ىف انل دري مل :(باوجلاق)

 زاج مهفلاو ةايحلا هللا هاطعأ اذإف ًايح ًالحم نايضتقي امنإ ةروصلا ىلإ نارقتفي ال قطنلاو عمسلاو

 امنإو طرشب تسيل اندنع ةينبلا ذإ ةروصب ةروصم ريغ تناك نإو قطنلاو عمسلا ةرذلاب قلعتي نأ
 مروه ني# :ىلاعت هلوقل يمدآ ةروصب ةروصتم تارذلا نوكت نأ لمتحيو ةلزتعملا اهطرتشا

 .نيروصملا ىلع مقي ةيرذلا ظفلو .[1197 :فارعألا] 4 وير

 اهجورخ دعب مأ مدآ روهظ نم اهجورخ لبق تارذلاب حاورألا تقلعت ىتمف :(تلق نإف)

 ؟هنم

 مه ةيرذلاو ةيرذ مهامس هنأل ءايح مهجرختتسا ىلاعت هنأ انل رهظي يذلا نأ : (باوحلاف)

 نأ لمتحيف 4١[. :سي) 4(ج3) ووخفملا كمل يف متيم اَنلَح نأ ْمَل ٌةَءَو» : ىلاعت هلوقل ءايحألا

 يف مهو ىرخأ ةرم مهيف اهقلخيو مهيبأ رهظ تاملظ يف مهو مهيف حاورألا قلخ ىلاعت هللا
 نم ًاقلخ ضرألا نوطب تاملظ يف مهو مهيف ةئلاث ىرخأ ةرم اهقلخيو مهتاهمأ نوطب تاملظ

 اذإو لضفألا فالخ هنأ الإ دجسملا ريغ يف فاكتعالا زاوج :هب لوقأ يذلا :(لاقو)

 دوهشلا نأل كلذ هل زوجي ال دجسملا فالخب ءاسنلا ةرشابم هل زاج ءدجسملا ريغ يف فكتعا

 قحلا دوهش عمتجي الف سفنلا ظوظح ىلإ عوجرلاب لطبي فاكتعالا يف طرش وه يذلا قحلل

 رارسأ يف نيعبسلاو يناثلا بابلا يف لاقو .مهفاف ةالصلا يف لكألا مرح انه نمو سفنلاو

 نكر يهلإلاف يناطيشو «يسفنو «يكلمو ؛يهلإ ةعبرألا رطاوخلا ددع ىلع تيبلا ناكرأ : جحلا
 يقارعلا نكرلا يئاطيشلاو رجحلا يف يذلا بعكملا يسفنلاو يناميلا نكرلا يكلملاو رجحلا

 عورشملا ركذلابو .قالخألا ءوسو قافنلاو «قاقشلا نم هللاب ذوعأ هدنع لاقي نأ عرش كلذلو



 اب مدآ ينب ب ىلع قاثيملاو دهعلا هللا ذخأ ةحص نايب يف : تنررشعلا ثحبسلا

 . ىلاعت هللا ةنس ترج اذكه ثالث تاملظ ىف قلخ دعب

 ؟تارذلا نم قاثيملا ذحأ يف ةمكحلا امف :(ليق نإف)

 يف كلذ ريظن عقو امك دهعلا كلذب فوي مل نم ىلع ةجحلا ىلاعت هللا ميقيل :(باوجلاف)
 .مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ةنسلأ ىلع فيلكتلا راد

 ؟ًاتاومأ هيلإ مهداعأ مث مهحاورأ درتسا مأ ءايحسإ مدا رهظ ىلإ مهداعأ لهف : (ليق نإف)

 دارأ امل هنأ ىلع ءانب مهحاورأ ضبق هرهظ ىلإ مهداعأ امل هنأ رهظي يذلا :(باوجلاف)

 اهيف مهديعي مث مهحاورأ ضبقي ضرألا نطب ىلإ مهديعي نأ ايندلا يف
 ؟هرهظ ىلإ تارذلا در ذعب حاورألا تعحجحر نيأ : (ليق نإف)

 نمف صن اهيف ءىجي ملو يلقعلا رظنلا اهيلإ قرطتي ال ةفماغ ةلأسم هذه نأ : (باوجلاف)

 . عضوملا اذهب هقحليلف ءيش ىلع ىلاعت هللا هعلطأ

 َدَعَأ ْوِإَو# :لوقي ىلاعت هللاو مدآ رهظ نم تذخأ ةيرذلا نإ :نولوقي سانلا نإ :(ليق نإف)
 .[177 :فارعألا] 4 موك رهروُهَظ ني هب ّمدأع يب نم كير

 هرهظ نم اوجرخسأ نإو مدآ رهظ نم لقي مل هنأ كلذو ملظنلاب قلعتي ءيش اذه : (باوجلاف)

 هب ىنغتساف ءابآلا نم ءانبألا لسانتي ام قيرط ىلع ضعب رهظ نم مهضعب مدآ ةيرذ جرخأ هللا نأل
 ةيرذ جرخأ هنإ :لاقي نأ لمتحيو هرهظ نم اوجرخ هتيرذ ذإ «هتيرذ روهظب ءانغتسا مدآ ركذ نع

 :لاق اذإف .ًاعيمج نالوقلا حصيف ًاعيمج مهجرخأ مث مدأ رهظ يف ضعب نم مهضعب مدآ

 عدوأ نم نم كلذ لاثمو . ًاضيأ حص رهظ نم مهجرخأ : : لاق اذإو . حص مهروهظ نم مهجرخأ

 ةقحلا عدوأو ةقح يف ةرهوجلا عم ةقرخلا عدوأو ةقرخ يف ةفدصلا عدوأ مث ةفدص يف ةرهوج

 اهضعب ءايشألا كلت هنم جرخأف قودنصلا يف هالي لخدأ مث يقودنص يف جردلا عدوأو جرد يف

 .هيق ضقانت ال اذهف قودنصلا نم عيمجلا جرخأ مث «ضعب نم

 نإو دوسألا رجحلا يف عدوتسم قاثيملاو دهعلا باتك نأ ربخلا يف درو :(ليق نإف)

 تام مث جح اذإ لفطلا نإ :هب لوقأ يذلا لاقو .ناكرألا بتارم نوفراعلا فرعي نكر لك يف

 اي :تلاقو همأ هتعفر يذلا يبصلا يف ِةِلي لاق امك هتضيرف نع ةجحلا كلت هل هللا بتك غلبي ملو

 ال نم دنع هيف هل دصق ال نمل جحلا بسن هنإف ؛رجأ كلو معن» :لاق «جح اذهلأ هللا لوسر

 هيلإ جحلا بسني نأ حص أم هجوب هذصق ملع الول عراشلا نأ اندنعو ءاملعلا نم هدنع فشك
 ةينب اي : اهل تلق ةئس نود اهرمع يل تناك تدب عم يل قفتا دقو : خيشلا لاق .ًايذك كلذ ناكو

 هيلع بجي :تلاقف هيلع بجي اذام لزني ملف هتأرما عماج لجر يف نيلوقت ام ىلإ تغصأف

 يف ةصقلا طسب يتأيسو .كلذ يف لاطأو يسفنب هتدهش اذه اهقطن نم اهتدج ىلع ىشغف لسغلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا مم

 هل مالستسالاو هب ناميإلا هيف انيفكي انلوقعب هروصت ائيلع رسع ام لك نأ :«باوجلاف)
 :لاق «تاحوتقلا» نم «جحلا» باتك يف نيدلا يبحم خيشلا ركذ دقو .ىلاعت هللا ىلإ هانعم درنو
 انأو اهب يفلت دنع ةداهشلا تجرخ دوسألا رجحلا يليبقت دنع ديحوتلا ةداهش ةبعكلا تعدوأ امل

 رعق ىلإ ترظن ىتح قاطلا لثم دوسألا رجحلا يف حتفناو كلم ةروص يف ينيعب اهيلإ رظنأ
 دسناو اهيلع رجسحلا قبطناو رجحلا رعق يف ترقتساو ةبعكلا لثم تراص دق ةداهشلاو رجحلا

 اهتركشف ةمايقلا موي ىلإ كل اهعفرأ يدنع كل ةنامأ هذه :يل تلاقف هيلإ رظنأ انأو قاطلا كلذ

 نايوطم ناباتك هذي يفو اموي جرخ د هللا لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا يفو .ىهتنا كلذ ىلع
 يدي يف يذلا باتكلا يف نإ :لاقف ناباتكلا ناذه ام هباحصأ هلأسف باتك ىلع هديب ضباق وهو
 عري ىلإ هلل مهقلخ ام لوأ نم مهرئاشعو مهلئابقو مهئابآ ءامسأو ةنجيلا لهأ ءامسأ ىنميلا
 لوأ نم مهرئاشعو مهلئابقو مهئابآ ءامسأو رانلا لهأ ءامسأ هيف ىرخألا يدي يف يذلاو .ةمايقلا

 ةئامثالثو رشع سماخلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاق .ىهتنا ةمايقلا موي ىلإ هللا مهقلخ ام
 نيذه ىف هيلع ىه ام ىلع ءامسألا هذه بتكي نأ دارأ ًاقولشم نأ ولو :«تاحوتفلا» نم
 ةباتك نم هللا ةباتك فرعي انه نمو :لاق ضرألا هجو ىلع قرو لك كلذب ماق امل نيباتكلا
 نأ هللا لأسو تيبلاب فاط ًاريقف نأ يكح دقو :لاق هاندهاشو هانيأر بيرغ ملع وهو نيقولخملا

 رانلا نم هقتع اهيقف بوتكم بازيملا ةيحان نم ةقرو هيلع تلزنف رانلا نم هقتعب ةقرو هل لزني
 ءاوسلا ىلع ةيحان لك نم أرقي نأ باتكلا اذه نأش نم ناكو اهيلع سانلا فقوأو كلذب حرفف

 لاطأو ىلاعت هللا دنع نم كلذ نأ سانلا ملعف اهبالقنال ةباتكلا تبلقنا ةقرولا تبلق املك ريغتي ال

 .ملعأ ىلاعت هللاو كلذ بسانت تاياكح ركذ يف خيشلا

 :نورشعلاو يداحلا ثحيملا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ىلاعت هللا قلخ ةفص يف

 دا «ةؤكيت 3 ذل لق ّرُش باي نم ٌمَكَلَع مدا ٍلَكَمَك هَل َدنِع ىسبع َلَكَم كدإ» : ىلاعت لاق
 6 :تارمع

 ميرم ةفطن نم قلخل ىسيع نأ عم «مالسلا امهيلع مدآب ىسيع هيبشت هجو امف :(تلق نإف)

 .هعجارف .دهملا يف ملكت نم ددعو ىلاعت هللا ءاش نإ ةثامعبرأو نينامثلا بابلا

 : ىلاعت هلوقل اليبس هيلإ عاطتسا نإ دبعلا ىلع جحلا بوجو يف :هب لوقأ يذلا :(لاقو)
 ديسلا هعنم نإو :لاق .مهنم رارحألا لقي ملو معن [97 :نارمع لآ) «ٍِتْيَبْلا جِح نياَدلا َلَع منيو

 نود مارحإلا يف لجرلا ىلع طيخمملا مرح امنإ :لاقو .هلبق امو ءوه ررحيو «لمأتيلف ىهتنا مث
 نم تقلخ دقف ةأرملا امأو برقأ طئاسبلا ىلإ وهف بكرم نم قلخ ناك نإو لجرلا نأل ةأرملا

 يقبأ ةأرملل :ليقف بيكرت طيخملاو طئاسبلا نم تدعيف لجرلا نم تقلخ اهنإف ققحم بكرم



 54 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ىلاعت هللا قلخ- ةفص يف :نورشعلاو يداحلا ثحبملا

 ؟مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج خفنو

 ىلاعت هنأ لجأ نم ةيناركذلا ةوبألا مدع يف هيبشتلا عقوأ امنإ ىلاعت قحلا نأ :«باوجلاف)
 نوكل هيلع رمألا ناك نإو ءاوحمب هيبشتلا عقوي مل امنإو همأ ةءارب يف ىسيعل ًاليلد كلذ بصن
 كلذل لحمب لجرلا سيلو ةدالولل ًاعوضوم ًالحم تناك ذإ لمحلا دوجول ةمهتلا لحم ةأرملا
 سابتلالا عوقو نكمي ال ؛مدآ نم ءاوح قلخ يفو كوكشلا عافترا وه امنإ ةلدألا نم دوصقملاو
 دهعي مل كلذك بأ ريغ نم نبا دهعي ال امكف ةدالولا نم هنع ردص امل لحمب سيل مدأ نوكل

 روهظك بأ ريغ نم ىسيع روهظ نأل ءاوحك ىسيع نأ ىنعملا قيرط نم هيبشتلاف مأ ريغ نم نبا
 ناكف مالسلا هيلع مدآ ةيناسنإلا ماسجألا نم دجو دوجوم لوأ نأ كلذ حاضيإو مأ ريغ نم ءاوح

 اذهل حصف امأ هامس ًايناث بأ مدآ نع لصف ىلاعت قحلا نإ مث سنجلا اذه نم لوألا بألا وه
 ميرم تلزنت ميرم نبا ىسيع ىلاعت قحلا دجوأ املف هل الصأ هنوكل هيلع ةجردلا لوألا بألا
 كلذك ركذ نم ىثنأ تدجو املف ءاوح ةلزنم ىسيع لزنتو مالسلا هيلع مدآ ةلزنم مالسلا اهيلع

 نم ءاوح تناك امك بأ ريغ نم نبا داجيإ يف اهأدب هب ام لثمب رودلا متخف ىثنأ نم ركذ دجو

 يف نيدلا يبحم خيشلا كلذ ركذ امهل ناوبأ ميرمو مدآ ناكو ناوخأ ءاوحو ىسيع ناكف مأ ريغ
 ناك ام هللا همحرف هانعم لوح ماح الو هل ضرعت ادحأ دجأ مل سيفن مالك وهو «تاحوتفلا»
 :اهنم عباسلا بابلا يف لاقو هعالطا مسوأ

 ؟ةيناسنإلا موسجلا ءادتبا عاونأ مك :(ليق نإف)

 ةعبرألا ماج نم مسج لك إف مدآ ونبو ىسيعو ءاوحو مدآ عاونأ ةعبرأ يه :(باوجلاف)
 ةرقلا نأ لقعلا فيعضلا مهوتي الئل ةروصلا يف عامتجالا عم هيبشتلا يف رخآلا ةأشن فلاخي

 هذه هتاذب يطعي دحاو ببس نع الإ ةيناسنإلا ةأشنلا هذه نوكت نأ يطعت ال قئاقحلا وأ ةيهلإلا
 هب رهظي مل قيرطب يناسنإلا ءشنلا اذه رهظأ نأب اهبحاص هجو يف ةهبشلا هذه هللا درف ةأشنلا

 مل قيرطب مدآ دلو مسج رهظأو مدآ دلو مسج هب رهظي مل قيرطب ءاوح مسج رهظأو ءاوح مسج
 ةيآ يف عاونأ ةعبرألا هذه ىلاعت هللا عمج دقو :لاق .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع مسج هب رهظي

 سانلا عيمجو مدآ ديري .[1 :تارجسلا] # ٌنَكَفَلَح اَنِإ سانا امأكي# :ىلاعت هلوق وهو نآرقلا نم

 نع درجتلاب هرمأ ببس اذهف كبيكرت نع عفترا لجرلل :ليقو لجرلا نيقحلت ال كلصأ ىلع
 برقأ هنكلو خوسنم هنإ ثيح نم ًابكرم ناك نإو هيف طيخم ال يذلا هطيسب نم برقيل طيخملا
 ريغ امهنأل مرحملل ءادرلاو رازإلا زاج امئإو طيخم لكو ليوارسلاو صيمقلا نم ءابهلا ىلإ
 :لاقف ليوارسلاو صيمقلا نود امهب هسفن ىلاعت قحلا فصو اذهلو نيبكرم انوكي ملف نيطيخم

 سبلي الف لصألا وه مارحإلا يف لعنلا سبل ناك امنإو :لاقو .يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا
 اذإف يضرألا ىذألا نم ةياقولاو ةنيزلل 57 هذاختا ءاج ام لعنلا نأل لعنلا مدع اذإ الإ فخلا

 وهف لجرلا رهاظ هرتسل لعنلا ةجردب قحلي مل عطقلاب فخلا مسا لاز اذإف فخلا ىلإ لدع مدع



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاوبلا نم لوألا ءزجلا نمل

 نيو عومجملا نمو ىسيع ديري [١؟ :تارجحلا] 4 ينو ءاوح ديري ١١[ :تارجحلا] د نيل
 ,لصفو ملكلا عماوج نم ةيآلا هذهف مدآ ينب ديري حاكنلا قيرطب ًاعم ١1١[ :ثارجحلا] د ٌقَنَأَو رك

 هلأ ملع يف قبس ناثدو حاكتلا ةوهش هيف نكي ملو انركذ امك مدآ مسج رهظ امل هنإ مث باطخلا

 ترصقف ءاوح- ىريصقتا نم مدآ علض نم ىلاعت جرختسا جاتنإلل حاكنلاو لسانتلا نم دب ال هنأ

 .ًادبأ هب قحلت امف لجرلا ةجرد نع كلذب

 ؟علضلا نم اهقلخ صيصخت يف ةمكحلا امف :(تلق نإف)

 ءاتحنالا لجأل اهعبوزو اهدلو ىلع ونح اهدنع نوكيل كلذ يف ةمكحلا :(باوجلاف)

 هنم ءزج اهنأل ةقيقسلا يف هسفن ىلع ونح وه امنإ ةأرملا ىلع لجرلا ونحف ملضلا يف يذلا

 لاق فاطعناو ءانحنا اهيف علضلاو هعلض :يأ تقلخ هنم اهنوكل لجرلا ىلع ةأرملا ونحو

 يف ىّقبي الثل ةوهشلاب مدآ نم ءاوح هنم تجرخ يذلا عضوملا ىلاعت هللا رمع امنإو :خيشلا

 هيلإ ءاوح تنحو هنم ءزج اهنأل هسفن ىلإ هنينح اهيلإ نح ءاوهلاب ترمغ املف ءالخ دوجولا

 .هنم تأشن يذلا اهنطوم هنوكل

 ؟هسفن بح مدآ بحو نطوملا بح ءاوح بح نذإف :(تلق نإف)

 امأو هنيع تناك ذإ ًارهاظ ةأرملل لجرلا بح ناك كلذلو كلذك وهو .معن :(باوجلاف)

 ّذِإ ءافخإلا ىلع اهتوقل لجرلا ةبحم اهيلع رهظي ملف ةايحلاب اهنع ربعملا ةرقلا تيطعأق ةأرملا
 هروص ام عيمج علضلا كلذ يف يلاعت هللا روصو :لاق .اهب مدآ داحتا اهب دحتي مل نطوملا

 خبطلاو نيطلا نم هئشني اميف يروخافلا ءشنك هتروص يف مدآ ءشن ناكف مدآ مسج يف هقلخو

 علضلا يف اهتحن املف بشخلا يف روصلا نم هتحدي اميف راجنلا ءشنك ءاوح مسج ءشن ناكو

 ةعارزلل ًالحم اهلعجيل ىثنأ ةقطان ةيح تماقف هحور نم اهيف خفن اهاوسو اهتروص ماقأو
 .قباسلا بابلا يف كلذ يف لاطأو لسانتلا وه يذلا تابنإلا دوجول ثرحلاو

 ؟هللا نم ًاحور مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ةيمست هجو امف :(ليق نإف)

 قلخ امل ىلاعت قحلا نأ :هللا همحر ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 وهو همارحإ ةحص يف فالخ ال هنأل ًايفاح يشمي نمك هنع توكسم همكحف لعن الو فخ ال
 قوطنملاب قحتلاف فخلا عطقب رمألا ءاج دقو ةيفاع وهف عرشلا هنع تكس ام لكو هنع توكسم

 امهرتسل هب اقحلي مل املف لعنلا ةجردب امهقحليل الإ مرحملا امهعطق ام هنإف هب ذخألا نيعتو
 لعن وه الو فخ وه ال عوطقملاف فخلا اقراف قاسلا رتسي مل املو لعنلا اقراف لجرلا رهاظ

 . ررحيو لمأتيلف « ىهتنا هانررق امك
 نأ هلف هدقع لبق مارحإلا دنع هسبل نإ هنإ رفصعملا مرحملا سبل يف هب لوقأ يذلا لاقو

 هسبل ْنِإو ةيدفلا هيلعف .مارحإلا ءاقب نامز يف ءادتبا هسيل نإو هبانتجاب سن دري مل ام هيلع ىقبي
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 يف أيه ماسجألا قلخ املف هملع نونكم يف اهأبخ درو امك ماع يفلأب ماسجألا لبق حاورألا

 ًاجاوزأ تارذلا كلت تناكف ةواقش وأ ةداعس . نم اهبسانت توكلملا يف ًاحور اهتم ةرذ لكل هملع

 حور لك ةنورقم يأ .[*7 : نبا 4اهلطم نوبل ّنلَح ىلا نعتن» : :ىلاعت لاق امك اهحاورأل

 ىلع اهنكامأ نم اهلك حاورألا كلت هتردقب طبهأ مهنم قاثيملا ذخأ ىلاعت هللا دارأ امل مث اهلكشب

 ىلإ تراطف حاورألا لاقع لح قائثيملا مهنم ذخأ امل مث هتمكحو هملع قفو ىلع تارذلا كلت

 ريسفت يف تيأرو :خيشلا لاق .ماحرألا يف ةنجألاب اهلاصتا تقو ىلإ توكلملا يف اهنماكم

 اهعفد امنإو قاثيملا ذَخأ دعب ةرذلا نع درتسي مل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع حور نأ ليجنإلا

 هخفنب هرمأ نأ ىلإ هسدقيو هللا حبسي ناكو توكلملا هنكسأف «مالسلا هيلع ليربج ىلإ ىلاعت هللا

 كلذلف ةطسوتم ةفطن ريغ نم «مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا اهنم قلخف ميرم بيج يف هخفنف

 ضرألا يف هثكم ناكف ةيئاحورلا نم هيف ام ردقب ءامسلا ىلإ هعفر مث هريغ نود ًاحور هللا هامس

 ىلاعت هللا لوقو :خيشلا لاق .رونلا نم هيف ام ردقب ءامسلا يف هثكمو نيلعلا نم هيف ام ردقب

 ىلإ هنم ةراشإ ١"[ :ميرم] 4 تنكح ام نأ مرام ىنلَعَجَو# + هلوق نم دهملا يف وهو هنع ةياكح

 ىلاعت هللا نإ :بعك نب ىبأ لوق كلذ ديؤيو ضرألاو ءامسلا ىف تنك امئيأ : ىنعي ةلمجلا هذه
 لسرأ هقلخ دارأ املف ىسيع حور هدنع كسمأ تارذلا عم مدآ بلص ىلإ مدآ ينب حاورأ در امل
 .هنم حور هيف :لاق اذهلف «مالسلا هيلع ىسيع هنم ناكف ميرم ىلإ حورلا كلذ

 ليئارزع ناوعأ مه ةنجألا ريوصت نولوتيو حاورألاب نولكوملا ةكئالملا لهف :(تلق نإف)
 ؟ليفارسإ وأ

 هيلع وه امأو ءروصلاب لكوملا «مالسلاو ةالصلا هيلع ليفارسإ ناوعأ مه :(باوجلاف)

 ام لكل نأ :ثيدحلا يف نإف «شرعلا تحت ةروصملا ةقيلخلا روص ىلإ رظان وه امنإف ؛مالسلا

 روصل هنإ مث مهنيوكت لبق ىلاعت هللا اهرهظأ شرعلا قاس يف ةصوصخم ةروص ىلاعت هللا قلخ

 يتلا روصلا يف ف كلذك وه مدآو مدآ مهيبأ ةروص ىلع مهنأل ةقيلخلا يف لكاشتو هباشت مدآ ينب

 :ىرخأ ةياور يفو .«هتروص ىلع مدا قلخ هللا نإ :ةو هلوقب ةراشإلا هيلإو شرعلا تحت

 قلخ لبق حوللا وأ شرعلا يف نمحرلا اهروص يتلا ةروصلا ىلع هانعمو .«نمحرلا ةروص ىلع#

 ءادتبا رفصعملا نع يهنلا يف يلج صن دري نأ الإ يدنع رهظألا وه اذه زاج لالحإلا دنع

 سيل لحلا دنعو مارحإلا دنع هيو هبيطت نإ :لوقأ ينأ ىلع «هدنع فقتف امهنيب امو ءءاهتناو

 رمأ وهف يتأي امك هلي هللا لوسر لوق نم ال ةشئاع لوق نم هنإف هلحو همارحإ لجأل ًانيعتم وه
 مث لامتحالا قرطتف كلذ يف اهل هنم حيرص صن نع وأ اهرظن هاضتفا ام بسح ىلع هتمهف

 ولو هتلازإ بلط مدعو مارحإلا يف هب لخد يذلا بيطلا ءاقب بابحتسا هب لوقأ يذلاو :لاق

 امنإ همارحإو هلحل هلي هللا لوسر تبيط :ةشئاع لوقو «هلسغي مل 8 هنأل هتحئار تدجو

 برق نيح همارحإ رخآل هتبيط لقت مل اهنإف للحتلا لبقو هنم مارحإلا دوجو لبق هب تدارأ
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 رظان ليفارسإ نأ ملعف .مهفاف هقلخ عيمجل هتنيابمل هل ةروص ال ىلاعت قحلا نإف مالسلا هيلع مدآ

 كلتو ليفارسإ ىلإ رظان نينجلا ريوصت دنع حاورألا كلمو شرعلا يف ةشوقنملا روصلا ىلإ

 ةصتخملا ةروصلا كلت ليفارسإ دخأيف ىلاعتو هناحبس يلزألا هملع يف امع ةياكح اهلك روصلا

 اهيقلي ماحرألا كلمو ماحرألا كلم ىلإ اهيقلي مث ةابرملا ةقلخملا ةرذلا كلتل هللا دنع ةامسملا

 يتلا اهتخسن ءاقلإب نوكي امنإ ةروصلا ءاقلإو ةنيعملا روصلا كلتب هروصيف محرلا يف نينجللا ىلإ
 راعألا ىف ركصارمي ىلا ٌرْه# :هلوقب هيلإ ماحرألا يف ريوصتلا ىلاعت فاضأ امنإو ءاهب قيلت
 ةداعلل ءارجإ هريبدتو هملع ةيضق ىلع ةردقم بايسألا هذه نأل .11 :نارمع لآ] همم بِك
 كلذلو رص الإ روصم ذو هاوس قلاخ ا اهيروصم روصمو روصلل روصم ىلاعت وهف ىنسحلا

 ال كنإف ثحبملا اذه يف رظنلا نعمأف .ملعأ ىلاعت هللاو مانصألا ذختتا نم ىلع ديعولا ددش
 . كاده ىلوتي ىلاعت هللاو هباتك ىف ةدجمت

 :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 ةرخآلا يفو بولقلاب ايندلا يف نينمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف
 هلبقو ةنجلا لوخد دعب :يأ ةرخآلاو ايندلا يف فيك الب راصبألاب مهل

 دريان ايي لإ 7 يأ نبي هيو : ىلاعت هلوقل ةقفاوملا نيحيحصلا ثيداحأ يف تبث امك
 : ماعنألا] « طفلا هُكصرَدُت اَّل# :ىلاعت هلوقل ًاضيأ ةصصخملاو ,[18 55 :ةمايقلا] *

 يف مهبرل نينمؤملا ةيؤر نوكتو نييلوصألاو نيملكتملا روهمج لاق .هارت ال :يأ . ٠
 ملعو فشك عون ةيؤرلا نأل كلذو ناكملاو ةهجلاو ةلباقملا نع هزنملا فاشكنالاب ةرخآلا

 نم هتيعب ردقلا اذه قلخي نأ زاجف هداعيإب هل ةساحلا ةلباقم دنع ىلاعت هللا هقلخي ىئرملاب كردملل

 نم اناري كلي ناك امك ًالصأ ةساحلا هذهل ةلباقم ريغ نم كاردإلا نم ردق هنم صقني نأ ريغ
 نيب ةصاخ ةبسن ةيؤرلا ذإ انقافتاب ةهج الو ةلباقم ريغ نم اناري ىلاعت قحلا نأ امكو هرهظ ءارو

 تبث اذإف كلذك رخآلا نوك تضتقا ةهج يف امهدحأ نرك ًالقع تضتقا اذإف يئرمو ٍءار يفرط

 نم نينمؤملا ريغ نونمؤملا هاري :انلوقب جرخو رخآلا يف هلثم تبث امهدحأ يف كلذ موزل مدع
 مهي نع مّن آلُكا# :ىلاعت لاق .اهل مهلوخد مدعل ةنجلا يف الو ةمايقلا موي هنوري الف رافكلا

 . ىهتنا ةضافإلا فاوط وهو جحلا لاعفأ رخآ يف لالحإلا تعار امنإو لالحالا هبقعتو هؤاضقنا

 .ريرحت ىلإ جاتحي مالك وهو

 مهلوقب انلق نإو نحنو «كلذ ىلع اليلد مهل فرعأ الو :لاق فوقولا دعب همكحك داسفلا ةبطاق
 ددجعيو ىضم ام ضفري هنأ فوقولا لبق عقو اذإ ءطولا نأ يضتقي رظنلا نإف كلذ يف مهانعبتاو

 نامز يقب كانهو نامز فوقولل قبي مل هنأل الق فوقولا تاوف دعب ناك نإف يدهيو مارحإلا



 "1 ةرثآلاو ايندلا يف نينمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 :ماعنألا] 4 ذتألا هُكردَت ل» : ىلاعت هلوقل قفاوملا ١8[. :نيففطملا] © ول ريم

 لاقو .زوجي :مهضعب لاقف .ًامانمو ةظقي ايندلا يف ىلاعت هتيؤر زوجت له اوفلتخاو 26٠0

 ثيح اهبلط ؛«مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ وه ةظقيلا يف اهزاوج ليلد ءزوجي ال :مهضعب
 عتتميو زوجي ام لهجي ال :«مالسلاو ةالصلا هيلع وهو ©١4[ :فارعألا] يْدَكيَلِإ َرظْنَأ فيرأط :لاق

 لاق اوبقوعف اهوبلط ءمالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم موق نأ عنملا ليلدو «لجو زرع هبر نع

 ىلحملا لالجلا لاق .586+ :ءاسنلا] 4ْمهمَلْظي ٌةَنِمدَملَا ُمُكْئَدَحَلَم هَرْهَج هَل 6ِرأ اَولاَتكظ :ىلاعت
 يف اهعانتمال ال اهبلط يف مهتنعتو مهدانعل ناك امنإ مهباقع نأب اذه ضرتعاو : ىلاعت هللا همحو

 مكنم دحأ ىري نل» :ِةكو هلوقب ايندلا يف ةيؤرلا عنم ىلع روهمجلا لدتسا دقو .ىهتنا اهسفن
 امهنيب اعمج ايندلا يف ةيؤرلا مدع ىلع نيتقباسلا نيتيآلل مهلمح حص كلذبو «تومي ىتح هبر
 ىلع لاحم كلذو لاثمو لايخ- هيف يئرملا نألف مونلا يف اهعانتما ليلد امأو ةيؤرلا ةلدأ نيبو

 ءاملعلا ركذ دقو مانملا يف ةيؤرلا يف ةلاحتسا ال هنأ اهل زيجملا ليلدو ىلاعتو هناحبس ميدقلا

 ةفينح وبأ مامإلاو تايزلا ةزمحو دمحأ مامإلا مهنم حلاصلا فلسلا نم ريثكل مانملا يف اهعوقو

 ليتل تأرق املف هتيأر نيح ىلاعت قحلا ىلع «4نسيإ# ةروس تأرق :لوقي تايزلا ةزمح ناكو
 هتلزن ينإ :لاقو ماللا حتفب ليزنت ىلاعت قحلا يلع درف ماللا مضب [0 :سي) 42 متلأ يمل
 [1 :هط] «َكيْرتْخَأ اًنأَو## :هلوق ىلإ تغلب املف هط ةروس العو لج هيلع تأرقو :لاقو .ًاليزنت

 هللا ةيؤر زاوج ىلع ريبعتلا ءاملع عمجأ دقو ةيخزرب ةءارق يهف .(«كانرتخا انأو» :ىلاعت لاقف

 ةيؤر امأو .ءاملعلا نم اهعوقو عنم نمل ًاعبت اهراكنإ يف حالصلا نبا غلاب امنإو مانملا يف ىلاعت
 هلوقب كلذل اولدتساو ءاملعلا روهمج اهعنمف د5 دمحم انيبن ريغل ةظقيلا يف العو لج قحلا

 :فارعألا] «قيَت نلإ9 ىسومل : ىلاعت هلوقبو +26٠١ :مامنألا] ه«ْردَصَبَأْلا ُهُكِرْدُت اَلال :ىلاعت

 ةفص يف نتفلا باتك يف ملسم هاور «تومي ىتح هبر مكنم دحأ ىري نل» :ِهبكي هلوقبو [157

 لالجللا لاق جارعملا ةليل هل ةيؤرلا عوقو يف ةباحصلا فلتخا دقف لي دمحم انيبن امأ لاجدلا

 نع ملسم ىور نكل ةلمجلا يف عوقولاب لئاقلا دنتسا هيلإ . معن حيحصلاو هللا همحر ىّلحملا

 ةحوتفم ىنأ نون ديدشتب !هارأ ىنأ رون :لاقف ؟كبر تيأر له لَك هللا لوسر تلأس :رذ يبأ

 لالج خيشلا هلاق ام ىهتنا هتيؤر نع رصبلل يشغملا رونلا ينبجح :يأ ىلاعت هللا هارأ ريمضو

 .داسفلا مهقالطإ يف عامجإلا باحصأ انعبتف دحأ اذهب لاق ام نكل مارحإلل

 ىلاعت هللاو جحلا ةمرح مظعل هيلع طيلغتلا كلذ يف ةتكنلا نأ يل رهظي يذلا :(تلق)

 وهف ةدحاولا ىلع داز امو ةدحاو هرم ةيبلتلاب توصلا عفر بوجو هب لوقأ يذلا لاقو . ملعأ

 ةرمغ وأ جحل مرحلا يف ناك نم ىلع لحلل جورخعلا ال وعحاو مدع هب لوقأ يذلا لاقو ١ لح

 امنإف ميعنتلا ىلإ ةشئاع ةديسلا جورخ دصقب مهلالدتسا امأو «مرحلا نم امهي همارحإ حمصي لب

 لمأتيلف كلذ يف لاطأو اهتاق ام ةروص يضقتل تجرخف تضاحو ةيقافآ تناك اهنوك لجأل وه
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 ينيوزقلا رهاط يبأ خيشلا ةرابعو .هتيشاح يف فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلاو ىلحملا نيدلا
 زاوج نوركني قرفلا نم نيملكتملا رثكأ نأ ملعاو :ةلأسملا هذه يف «لوقعلا جارس» باتك يف
 هاري ام نأب كلذ يف اوجتحاو كي هللا لوسر ريخل ةظقيلا نع ًالضف مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤو
 لثم الو هل بسانم لاثم ةطساوب هاري هنأو ىلاعت برلل ةروص الو ةلاحم ال ًاروصم نوكي مئانلا
 َسْيَل## :لاقو .[974 :لحتلا] 4ّلانآلا اورق اليل :ىلاعت لاق نيملاعلا بو هلل لاثم الو

 [؛ :صالضإلا] 4(ج) دك وفك ل يكَب ْمَكَو :لاقو 1١[. :ىررشلا] 45 و
 هليلضتو هئاوغإو هلييختو ناطيشلا ةءارإ نم كلذق هلإلا هنأ ليختو ايش كلذ نم ىأر نمف : لاق
 خياشم روهمج هيلع يذلاو :لاق مث «كلذ يف لاطأو ةظقيلا يف كلذك هدقتعي هبشم وه وأ

 ثيداحألا تءاج هبو مانملا يف ةروص يف ىلاعت هللا ةيؤر زوجي هنأ مهنع ىلاعت هللا يضر فلسلا

 اناك نإ هيوبأ ىري وأ هيبن ىري وأ «همانم يف هبر دبعلا ىري نأ ايؤرلا ريخ# قي هلوق وحن
 ىأر نم :نيريس نب دمحم لاقو .ثيدحلا «ةروص نسحأ يف يبر تيأر» .كلَك هلوقو نيملسم

 لكشلا نع هزنم هب قيلي لاثم ةطساوب ىلاعت هللا ةيؤر نوكتو :اولاق ةنجلا لخد مانملا يف هبر

 فورحلا ةطساوب هدابعل ميدقلا همالك ىلاعت قحلا ميهفتك لاثملا كلذ يف هيلجت نوكيف ةروصلاو
 فورحلاو توصلا نع هزنم يلزألا مالكلا نأ امكف كلذ نع ىلاعت همالك هيزنت عم تاوصألاو
 نع ةهزنملا ةيلزألا هتاذ نوكت نأ زوجي كلذكف «ميدقلا هللا مالك امهتطساوب مهفيو نيثداحلا

 يف روكذملا ةثلثملا حتفب لثملاك نوكيف ىنعم ىندأب اهبساني لاثم ةطساوب ىرت لكشلاو ةروصلا

 بجوي يذلا ةثلثملا نوكسب لثملاك ال [5 :رونلا] « َوْرَكْفُِك فرو ُلك# :هلوق ىف نآرقلا
 نمم يئارلاف ام ىّئعم ىف ةيدمصلا لالج بسانت ال ةروص ىف هآر اذإ امأ هجو لك نم ةلئامملا
 1 ْ 1 . ناطيشلا هب ثبع

 لثملا ةحص مدعل نكمم ريغ هتاذ يف هيلع وه ام ىلع ىلاعت هللا ةيؤر نإ :(ليق نإف)

 .لثمو ةروصب الإ مانملا يف ًائيش ىري ال مئانلاو رمألا سفن يف لاثملاو

 ةرطفلاب فرعت حورلاف ةمأنم يف دبعل سدقملا هتاذب ىلاعت قحلا ىلجت اذإ : (باوجلاف)

 ال ةيلايخلا اهتالآب سفنلا ذإ ريبعتلل ةجاتحملا هايؤر رئاس فالخب قحلا هلإلا وه هنأ ةيلوألا

 يف هللا نيمي دوسألا رجبحلاب رومعملا تيبلاو شرعلا ىلع ةيعكلا تزيمت دق :لاقو .ررحيو

 تيب وه رجحلا يف ةبعكلا نم يقب امف ريجحتلا لبقي ال هللا تيب لاقو كلذ يف لاطأو ضرألا

 تيبلا لخد رجحلا يف يتلا ةعطقلا لخد نمف حيحصلا هتيب وهف هيلع رجح امو حصألا ىلاعت هللا

 مهتنم نع نوفراعلا ىنغتساف هيلع مهريغ الو ةبيش ينبل مكح الو تيبلا يف ىلص هيف ىلص نمو
 مايألا رئاس نع صقنف ديعلا ةليل نم رجفلا عولط ىلإ لاوزلا نم بوسحم ةفرع موي :لاقو
 كردأ نم عراشلا لوقل اهموي نع ةفرع ةليل ريخأت ىلع فرعلاو عرشلا عمجأ دقو :لاق ةينامزلا

 الإو اهموي نع ةليللا هذه ريخأت ببس اذهف ةفرع جحلاو جحلا كردأ دقف رجفلا لبق عمج ةليل
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 َبَهْدَي دلال ك ةلثمألا بهذت مث ةلثمأو طئاسوب هروصتن نكلو هل ةروص ال نم ةيؤر عيطتست

 ةلئمأب سانلا هملعتي ميدقلا هللا مالك نأ امك ًاقح ىلاعت هللا ةيؤر اهعم ىقييو ١[ :دعرلا] 44ج

 : هللا همحر رهاط وبأ خيشلا لاق ظفحلا يف نآرقلا ىقبيو حوللا ىحمي مث حوللا يف فورحلا

 نأ ىرت الأ هانررق ام ىلع ةروص يف ىري ال نأ هل ةروص ال ءيشلا نوك نم مزلي ال هنأ ملعف
 الو ىنعم ىندأب اهبسانت ةلثمأب مانملا يف ىرت ةروص الو اهل صاخشأ ال يتلا ءايشألا نم ًاريثك
 نآرقلاو فرشلاو رفكلاو ناميإلا لثم ةدرجملا ىناعملاك كلذو ليثمتلا الو هيبشتلا بجوي
 يف سانلا تيأر» :هَي يبنلا لوقكف ناميإلا امأق كلذ وحنو ايندلا ةايحلاو لالضلاو ىدهلاو
 نب رمع ءاجف هيقاس فاصنأ ىلإ هصيمق نم مهنمو هبعك ىلإ هصيمق نم مهنم نوضرعي مانملا

 هل لكش ال ناميإلاف ناميإلا :لاق كلذ تلوأ ام هللا لوسر اي :اولاقف هصيمق رجي وهو باطخلا

 «ةملظلاب مانملا يف لثمي رفكلا كلذكو هتطساوب يؤرف ًالاثم هل صيمقلا لعج نكلو ةروص الو

 ىدهلا لثميو ؤلؤللاب نآرقلا لثمي كلذكو سرفلا ةروص ةطساوب ىري زعلاو فرشلا كلذكو
 دسجتو ةيئرملا يناعملا كلتل ًةاهاضم ءايشألا هذه نيب نأ كاش الو «ىمعلاب لالضلاو رونلاب

 ةروص يف هللا ةيؤر عنم نمل كلذ يف طلغلا عضومو :لاق ىلاعت هللاب ءاملعلا هركني ال يناعملا

 لثملا نإف .شحاف أطخ كلذو ةثلثملا نوكسو ميملا رسكب لثملاك نيتحتفب لثملا نأ هنظ

 امهنم دحاو لك موقيو نيرهوجلاو نيداوسلاك تافصلا عيمج يف ةاواسملا يعدتسي نوكسلاب

 نم ةاواسملا هيف طرتشي ال هنإف نيتحتفب لثملا فالخب لاح لك يف هوجولا ميمج نم رثحألا ماقم

 ةتلزنأ ولك اًيذلا ووَيَحْلا لكم اَمّتِإ# :ىلاعت لاق فصو ىئدأب هكراشي اميف لمعتسي امنإو هجو لك
 هللا لثم دقو ةروصو لكش وذ ءاملاو لكش الو اهل ةروص ةايحلاو .[؟4 :سنويل «امشلا نم

 ملعف كلذ ريغو [*0 :روتلا] 4ّيَصِع ايف ْررَكْشك برو لثم# :ىلاعت هلوق كلذكو ةايحلا هب ىلاعت
 زوج انه نمو :لاق .ضرألاو تاومسلا يف ىلعألا لثملا هل نكلو ىلاعت هلل لثم ال هنأ
 يف لاطأو لاثمألا يف رم امك مانملا يف هدبعل ىلاعت هيلجت زاوج حلاصلا فلسلا نم نورثكألا

 ىلاعت هللاو ةرابع اهطبضت ال ةيقوذ رومأ اهنأل نايبلا نع ةقيقح رصقي ناسللاو :لاق مث كلذ

 ٌةرابع مهحصفأ نمف ةيفوصلا بتك يف هتيأر ام امأو .نيملكتملا باتك يف هتيأر ام اذه .ملعأ
 هنأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نيتسلاو عبارلا بابلا يف لاقف ءهنع هللا يضر نيدلا يبحم خيشلا هيف

 , 57 : سيت رابتلا هني ُحلْنَم ُلَلأ ْمُهَن د ُهَياَءَو# :ىلاعت لاق .اهراهن ىلع ةليللا ميدقت لصألاف
 نوطبم راهتلاو ليلل روهظلا ناكف اهدلج نم ةاشلا خلست امك راهنلا هنم خلسو ًالصأ ليللا لعجف

 اذإ ءاعد عضوم يأ ,[ 16 :ةرقبلا] © لضم ردها هاَقَم نم اودع :ىلاعت هلوق يف لاقو هيف

 ؛مالسلا هيلع ميهاربإل تناك يتلا تاماقملا كلت ريظن ليصحت يف مكسفنأل اوعدت نأ هيف متيلص

 ًاحلاص هللا رمأل داقنم هللا معنأل ًاركاش ًاتناق ةمأ ًاميلح ًاهاوأ ينلعجا مهللا :اندحأ لوقي نأ وهو

 مزمز ءام نم علضتلاب انرمأ امنإ :لاقو نآرقلا يف انيلع هللا صق امم «كلذ وحنو دهعلاب ًايفوم
 .برج امك ةضحملا ةيدوبعلا ماقمب اهققحتو اهربكت دعب سفنلا للذي هنأ وهو ًايفخ ًارس هيف نأل
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 ملاع نم عسوأ ناوكألا يف ءيش ال هنأل مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر يف فقوتي نأ ملسمل يغبني ال

 مدعلا كل روصيو ؛ءيشب سيل ام ىلعو ءيش ىل اك ىلع هتقيقحب مكحي هنأ كلذو لايخلا
 كيريو ًادوجو مدعلاو ًامدع دوجولا لعجيو نكمملا نع ًالضف .بجاولاو لاحملاو ضحملا

 أولم اَمَتْيَأَد# : ىلاعت هلوق انلق اميف انليلدو : لاق ًاديق نيدلا يف تابثلاو ةبق مالسإلاو أنبل ملعلا

 هيلع ليحتسي نم لايخلا روص دقف هنيعو هتقيقح ءيشلا هجوو .[115 :ةرقبلا] ه(ِركأ ُدَحَو مف
 هعوقو زاج ةرخآلا رادلاو مانملا يف هعوقو زاج ام لك نأ ملعف ريوصتلاو ةروصلا يلقعلا ليلدلاب

 نيتسلاو عساتلا بابلا مولع يف ًاضيأ لاقو .ىهتنا ايندلا ةايحلاو ةظقيلا يف ءاش نمل هليجعتو
 زع هللا ةيؤرك فييكت ريغ نم قوذلا ةقيرط ام ةقيقح نع ربعي نأ طق ناسنإل حصي ال :ةتامثالثو

 هكردذي نأ زاج ىلاعت قحلا كردي لقعلا نأ حص اذإو :لاق مث .كلذ يف لاطأو آدبأ لجو

 نم لضفلا امنإو ثودحللا ثيح نم ثدحم ىلع ثدحمل لضف ال هنأل ةطاحإ ريغ نم رصبلاب

 ال بعالتمف ًارصب كردي الو ًالقع كردي ىلاعت قحلا نإ :لاق نمو .ةليمجلا تافصلا ثيح
 هذه نإف ةلزتعملاك كلذو هيلع يه ام ىلع قئاقحلاب الو رصبلا مكحيب الو لقعلا مكحب هل ملع

 نم ءيش يف هعم مالكلا دحأل يغبني الف ةيعيبطلاو ةيداعلا رومألا نيب قرفي ال نم لكو مهتبتر

 طئاسولا عافتراب هبر هملك ذإ رمألا نم مهف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ الولو ةيملعلا رومألا

 الف مهفلا نيع طئاسولا عافتراب ىلاعت هللا مالك عامس نإف «لعف ام ةيؤرلا بلط ىلع هأرجأ ام

 هموق ملعيل ةيؤرلا هللا لأس مهفلا نيع ماقملا اذه يف عمسلا نيع ناك املف ليوأتو ركف ىلإ رقتفي
 يف اضيأ لاقو .ىهتنا لاحمب تسيل ىلاعت هللا ةيؤر نأ ملعي ىلاعت هللا نم ةبترملا هذه هل نمو

 لج يرابلا ةيؤر ميعن ةرخآلاو ايندلا يف ميعن مظعأ نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نيعستلا بابلا

 ىلجت يتلا رهاظملا ةيؤر ىلإ عجار وه امنإ ىلاعت هتيؤرب ذاذتلالا نأ يهو ةقيقد انه نكل العو

 نوكي ال ةيؤرلاب ذاذتلالا نأ كلذ حاضيإو يلاعتملا تاذلا ىلإ ال لوقعلل ًالزنت اهيف ىلاعت قحلا

 .هوجولا نم هجوب ىلاعت قحلا نيبو انتيب ةبسانم الو ةبسانمو ةسناجسم هنيبو انئيب نم ةيؤرب الإ

 ؟ةيؤرلا فيكف :(ليق نإف)

 لصحي نأب نيصتخملا هديبع نم دبع ىلع لضفتي نأ دارأ اذإ ىلاعت قحلا نأ :(باوجلاف)

 نم تجرخو تعطقتف ةخيطبلا ردق يبناج يف تعلط ةلبدل ةرم انأ هتبرش دقو :(تلق)
 امل مزمز ءام ثيدح ًاقوذ يدنع حصف .نيملاعلا بر هلل دمحلاف بئاذلا دوسألا تفزلاك يربد
 .ملعأ هللاو مهضعب هفعض نإو هل برش

 لصي نأ نم ؤم لكل يغبني «ةثامعبرأو نيسمخلاو عبارلا بابلا يف خيشلا لاق :(تلق)

 علا يف دير ماحرألا ةلص نأل برقألا انيبأ ىلإ مدآ نم نيملسملا هئابآو هدادجأب هبسن

 باوبأ ةليللا كلت اندجوف كلذب يباحصأ ترمأو مدآ انيبأ نع ةرم ترمتعا دقلو :(تلق)
 امم انلهذ نأ ىلإ «ليهستلاو بيحرتلاب انوقلتو ىصحت ال ةكئالم انيلع تلزنو تحتف دق ءامسلا
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 4اَمَلِع يب توطيحم اَلَو# :ىلاعت هلوقل هل ًاقباطم هلقع يف هليختي ًالاثم هل ماقأ هتيؤرب ذاذعلالا هل
 وه هب طاحأ هب ًادبع طيح اذإ ىلاعت ىحلا نإ لوقي نم دارم نأ باتكلا يف مدقتو ٠٠١[. :هط]

 نيعستلاو نماثلا بابلا ىف ًاضيأ لاقو .ةطاحإلا ىنعم وه اذهف هب طاحي ال ىلاعت هتأب هملع

 دوهش نع ديعلا ءانف نم دب الف ىلاعت هسفن هديبع نم ًادبع ىري نأ لجو ّرع هللا دارأ اذإ : ةئامو
 نأ ىلاعت قحلا دارأ اذإ مث ةكئالملا هارت امك اهبر ىرت ذئنيحو حورلا درجتو يلجتلا دنع هسفن

 :لاق .دهاشملل ذذلتلا عقيف باجحلا لاسرإ نم دب الف هتدهاشمو هتيؤرب هذذليو هدبع معني

 هترابعو .ىهتنا روبجملاك اهراهظإ يف تنك امنإو يرايتخاب اهترهظأ ام رارسألا نم ةلأسم هذهو
 بيغيف العو لج يرابلا ةيؤر دنع دهاشملا ءانف نم دب ال هنأ ملعا :«راونألا حقاول» باتك يف
 نآ ىف أعم نيرمأب لغتشت نأ اهتردق ىف سيل تاذلا ةيدحأ سفنلا نأل هتذل نعو هسح نع
 كانفأ هسفت ىلاعت كدهشأ اذإف اهلوبق وأ ةيؤرلا كاردإل اهتيلكب ةهجوتم نوكت نأ دب الف .دحاو
 لبقت ىتح كنم لوبقلل دب ال هنأل كدجوأ كملك اذإو هيلع هجوتي الحم باطخلا دجي الف هنع
 رباكألا ةفئاطلا خويش دحأ يراسلا سابعلا وبأ ناكو .ىهتنا باطخلل ةدئاف الف الإو باطخلا
 كلذ ىلع هقفاوو ةذل اهيف سيل ءاتف اهنأل كلذو ىلاعت قحلا ةدهاشمب طق لقاع ذتلا ام :لوقي

 ام دهشم يف ىلاعت قحلا كماقأ اذإ :ًاضيأ «راونألا حقاول» يف لاقو «تاحوتفلا» يف خيشلا
 بر نم ةبترلا يف نوكلا ديأو توك كسفن نأل يدمإألا دعبا نم تنأق هعم كسفن كاهشأو

 دئاز رمأ ىلاعت هللا نيبو كنيب سيل هنأ يهو ةيونعملا ةرواجملا ةقيقح ذقيح كل نكل نيملاعلا

 ال ةرواجملا هذه نإ مث :لاق . ىلعألا لثملا هللو ثلاث زيح نيرواجتملا نيرهوجلا نيب سيل امك

 فلأ نوعبس هبر نيبو ديعلا نيب :ًاعوفرم هريغو يناربطلا ثيدح يفو .فشكلا لهأ الإ اهلقعتي
 يفو .ىهتنا تقهز الإ بجحلا كلت سح نم ءيشب عمست سفن نم امف ةملظو رون نم باجح

 تاحبس تقرحأل اهفشك ول هقلخ نيبو هنيب باجح فلأ نيعبس ىلاعت هلل نأ :ىرخأ ةياور
 . هقلخ نم هرصب هكردأ ام ههجو

 ؟هقلخل العو لج يرابلا ةيؤر فيكف :(ليق نإف)

 ىلاعت ىحلا رظن ةروص نأ :ةثامو نيعبسلاو نماثلا بابلا ىف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 فيكف هللا لهأ نم سائلا ءب بلاغ دنع ةعوطقم مدآ ائيبأ محرف : :لاق مث * كلذ يف لاطأو انيأر

 كلذ ناكو يببسب يباحصأ ن ام اهتلصو يمحر ةلصب يلع نم يذلا لل دمحلاف كلذ يف ةماعلاب

 عضوم ريغ يف هلا لاق امو اهيف هرثأ ىلع ينمأ ادق كلذ يف دحأل رأ مل ينإف يهلإ قيفوت نع

 هذهل دحأ هبنتي ملف كلذ عمو هلصنل انيبأب انركذيل الإ 17١ :فارعألا] مدام يبي :نآرقلا نم

 نوراه نامز نيأو .[18 :ميرم] 4ةوُرنَه تعليم : ىلئاعت هلوقب ةهيبش هللا نم ىركذلا هذهو تيآلا

 لاقو ملعأ هللاو ةيافك ردقلا اذه يفو ةقرو نيثالث رحنب جحملا رارسأ ركذ يف لاطأو . ىهتنا اهنم

 ل انآ ملعأ :هنع هلا يضر يدمزتلا يكحملا ةلئس دسأ حوش هيف ركذو ن يعيسلاو ثلاثلا بابلا ي



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ؟14

 ملاعلا تبث اذهلو ىلاعت هلالجب قيلي امك ةمظعلا نيعب ال ةمحرلا نيعب هيلإ رظني هنأ هنأ ملاعلا ىلإ
 ملاعلا قرتحال هلالجب قيلي امك ةمظعلا نيعب ملاعلا ىلإ رظن ىلاعت هنأ ولو ةيؤرلا دتع ىلاعت هعم
 نيب يذلا باجحلا نيع ىه ةمحرلا هذهو :لاق «ثيدحلا يف ًافنآ رم امك ههجو تاحيسب هلك

 نأ لبق هيق ناك ىلاعت قحلا نأ عراشلا ربخأ يذلا ءاملعلاك يهف ةقرحملا تاحبسلا نيبو ملاعلا

 الف ىلاعت قحلا نيوع اذإ رارسألا باب يف خيشلا لاقو .لاقي ال كلذ نم رثكأو قلخلا قلخي

 باب يف لاقو .ىهتنا هتاذب طاحي نأ نم ىلعأو لجأ هللاو دقتعملاو ملعلا ثيح نم الإ نياعي

 اذإ هنأ ىلاعت قحلا دهاشي هنأ يعدي ام قدص ةمالع نم نأ ملعا : «تاحوتفلا» نم اياصولا

 كلذ ىلع سانلا هقدصيو قلخلا عيمج رئامض يف ام فرعي نوكلا ىلإ هبلق ةأرم سكع

 . فشكلا

 ؟ةفئاطلا هب لوقت يذلا دوهشلا نيبو ةيؤرلا نيب قرفلا امف :(تلق نإف)

 اهمدقتي ال ةيؤرلا نأ : نيتئامو نيتسلاو سداسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :«باوحلاف)

 رارقإلا عقي اذهلو دئاقعلاب ىمسملا وهو دوهشملاب ملع همدقتي دوهشلاو ًادبأ يئرملاب ملع
 نوكي ال هنإف دوهشلا فالخي ملع هب مهل مدقتي مل نم اوأر مهنأل ةمايقلا موي ةيؤرلا يف راكنإلاو

 ةحصب لهشي ه ار ام نوكل الإ ًادهاش يمس ام دهاشلا نأ كلذ عل راكنإلا ال رارقإلا الإ هيف

 *ب : يأ .[107 :دوه] هني ٌدِهاَش هوُلَتِِو دير نم ْةَنَيِب لع نَمْفأ# : ىلاعت لاق هدقتعا ام

 فارعألا] «دلكإ رظنأ نقيأ# :هلوقب ةيؤرلا ىسوم 0 :لاق .هدقتعا ام ةحصب هل

 ميرك لوسر نع بيغي فيكو «هنع باغ ام هل ًادوهشم ناك ىلاعت هنأل يندهشأ :لاق امو .[15*
 ىلاعت هللا اهلعجيل ةرخآلا ىف ءايبنألاب ةصاخللا ةيؤرلا الإ ىسوم بلط امف ءايلوألا نع بيغي الو
 ةوبح كلذف ءايلوألا هدهشي ام لثم ىلاعت حلا هدوهش امأو كلذ هماقم بلط نيح ايندلا يف هل
 ةيؤرلا نيب قرفلا ام :آضيأ حقاوللا باتك يف لاقو .ىهتنا هتيالو ماقم ثيح نم ةيريزو

 هللا دبعأ7 : ثيدحب هيلإ راشملا قحلا دهاش ن مم كسفن يف هكسمت ام وه د وهشلا نإ ؟دوهشلاو

 هذهو :لاق . هارت كنأك كسفن يف هتمقأ يذلا قحلا دهاش وه هارت كنأك : هلوقف .«هأرت كنأك
 كلذو هارت الو كاري هللا نأب كملع يهو رصوصفخلا ةجرد ىلإ اهنم يقتري مث ميلعتلا ةجرد

 نإف اهب لهجلاب اهدر نم اهدري امنإو ًالقع الو ًاعرش هيف حدقي حداق الو موقلا قيرط دري ليلد

 هيف ثدحي بلقلا يف رون يه امنإو لوقعلا تارورضب الو يركفتلا رظنلاب لانت ال عوقلا قيرط
 يف ًاملع ىلاعت ركن امنإ :لاقو ًانيمختو أنظ ال أئيقي رومألا كرديف ةنسلاو باتكلا عابتا ةطساوب

 اهب صخ يتلا مولع ةعبرألا لمشيل .[65 :فيكلا] اَمْلَع ّادَل نم ُهَئَْلَعَوأ# : رضخلا قح يف هلوق
 ملعو ةيهلألا ةباتكلا ملع يهو :مهسأر !ىلع] رضخلا [ناك] نيذلا ةيرقلا لزانم باحصأ
 ةوبنو ةيقيدصلا نيب ماقم ةيرقلا لهأ .ازنمو :لاق .يندللا ملعلاو رونلا ملعو ةقرغتلاو عمجل

 لوسر باحصأ ناك الو نوع ١ ةظلع ترسكنا ام نيللا لوقلا الول :لاقو .مهفاف عيرشتلا



 لا ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 نع كدوهش تيلخأ دقف ةلبقلا ةهج يف ًالثم كتالص دنع كبلق يف ىلاعت هدوهش تطبض كنأل
 دبقم كنأل.ىلاعت هب ةطاحإلا نع كزجع تملع كلذب تققحت اذإو «كب طيحملا دوجولا ةيقب

 كرظن عم ال كيلإ ققحملا هرظن عم ىقبت ذئتيحو عساو ىلاعت وهو قيض تنأو قلطم ىلاعت وهو
 ةفرعملا هل دوهشلا نذإف .دودحلاو ذويقلا نع هزنملا وهو هدلحيو هذيفي كرظن نأ هيلإ تلأ

 . ىهتنا ماتلا فشكلا اهل ةيؤرلاو

 .ةهجلاب لوقلا نع دبعلا جرخي ىتمف :(تلق نإف)

 ةهجلاب لوقلا نع دبع جرخي ال هنأ :هللا همحر افو نب يلع يديس هلاق امك : (باوجلاف)

 :لاق «ىلاعت هملع نم ًائيش ىلاعت هللا ههاطعأو ضرألاو تاومسلا راطقأ نم هفشك دفن نإ الإ

 ةهج يف الإ هبر ىري الف .رانلاو ةنجلاو خزربلا وأ ضرألاو تاومسلاب هفشك ديقت نم امأو

 . ىهتنا

 يف كلذ نع هللا ىلاعتو هسفن يف هدادعتسا ةروصب الإ هبر دحأ ىأر ام نذإف :(تلق نإف)

 ش ؟هتاذ ولع

 نأ حص ول ذإ «نوكي ال كلذ ريغ .هعسو ردقب الإ هبر دبع ىأر ام معن :(باوجلاف)

 ملس يف ءايلوألا يقرلو مهضعب ىلع ءايلوألاو ءايبنألا صاصتخا لطبل هتبترم قوف دبع ىري
 .لاحم كلذو ءايبنألا

 قحلا ىأر امو قحلا ةفرعم ةآرم يف هسفن ةروص الإ دبعلا ىأر ام نذإف :(تلق نإف)

 , هدا بتوع

 ةسوسحملا ةأرملا يف ههجو ىأر يذلا ناسنإلاك همكحف كلذك وهو معن :(باوجلاف)

 حقاولا يف ف نيدلا يبحم خيشلا لاقو :ةآرملا مرج دوهش نع هل ةبجاح هسفن ةروص ىري هنإف

 دهجاو ةأرملا يف ههجو دهاشلا ةيؤر نم يلجتلاو ةيؤرلاب هبشأ الو برقأ لاثم مث امو : «راونألا
 عيطنت لب ًادبأ هارت ال ةآرملا مرج ىرت نأ ةآرملا يف ةروصلا ىرت امدنع كسفن يف يخأ اب
 او عجبت الف كسفت ةروص ىلع الا كرصب عقب الث ةيئرااب كاقفحت لبق ةلرملا يف كتروص

 :لاقو .[44 :هط] اني دم ذأ كوم» ىلاعت لاق عامتجالا كلذ لك هيلع اوعمتجا هلع هللا
 تعمتجا : لاقو ريععاو لمأتق 164 :نارمع لآ] © َكلوَح ني اوفا 7 ِبْلَقْلا طيَخ اَظَع تنك َوَلَوا»

 ةابحلا يف نيدلا ىلع تابثلاب يل اعدو هيدي ىلع تبتو ةريثك عئاقو يف ؛مالسلا هيلع ىسيعب

 .ديرجتلاو دهؤْلاب ىنرمأو بييحلاب ىناعدو .ةرثألا ىفو «ايندلا

 ةكئالملا نع قيرطلا هدأ وهو هاذه نم برغأ هل خيشلا نكلو بيرق رمأ رهو : (تلق)

 ةصق يف هتريس يف سانلا ديس نبا لقنو يتأيس امك روسلا لئاوأ فورحلا ءامسأب نيمسملا

 مويلا لبقو هعفر دعب نع الا ىلإ ىسيع لوزن يف خيشلل دهشي ام يسرافلا ناملس مالاسإ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ضل

 مدعلا الإ هدعب سيلو ًالصأ مث وه امف ىقرملا اذه نم ىلعأ ىلإ ىقرت نأ يف كسفن بعتت

 ام ىفخي الو قحلا ريغ سانلا عيمجل ةرخآلا يف يئرملا نأ مهوي هنإف ررحيو لمأتيلف . ضحملا
 . هيف

 هناحبس يئرملا نأ عم ًاصقنو ًالامك ةيؤرلا يف سانلا لضافت ببس امف :(تلق نإف)
 ؟ناصقنلا الو ةدايزلا هتاذ لبقت ال ىلاعتو

 مهقئاقح الإ ىلاعت قحلا ةفرعم ةآرم يف نودهشي ال مهنوك لضافتلا ببس :(باوحلاف)

 ءايبنألا قئاقح نيأ نكلو لضافت مهنيب حمصي ملو ةيؤرلا يف اوواستل تاذلا نيع اودهش مهنأ ولو

 . مهريغ نم

 ؟ايندلا يف اوتوافت امك ةرخآلا يف نوتوافتي لهف :(تلق َنإف)

 يف خيشلا لاق دقو ايندلا يف مهتوافت نع عرف ةرخآلا يف مهتوافت نإف .معن :(باوجلاف)
 مهداقتعال ةعبات ةرخآلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤر نأ ملعا :ةئامثالثو نيثالثلاو يداحلا بابلا
 هللاب مهملع ردق ىلع مهتيؤرف هدقتعي ناك ام ةرمث دحأ لك ينجيل ايندلا راد يف هيلع اوناك يذلا
 مهنمف ةذللاو ميعنلا يف نولضافتم مهنأ امكو ءاملعلا نم هودلق نمم هومهف ام ردق ىلعو ىلاعت

 نم هظح نم مهنمو «ةيسفن ةذل كلذ نم هظح نم مهنمو «ةيلقع ةذل هبر ىلإ رظنلا نم هظح
 هلظح نم مهنمو ءةفيكم كلذ نم هظح نم مهنمو «ةيلايخ- ةذل كلذ نم مهنمو ءةيسح ةذل كلذ

 هللاب هملع يف دلقم وه نم مهنمو ءاهفييكتب :لاقي ال ةذل هظح نم مهنمو اهفييكتب لاقي ال ةذل

 ءطقف هلقع هليخي ام ردق ىلع امأو ملعلا نم هدنع ام بسح ىلع وأ هملاع هيلإ ىقلأ ام بسحب

 .اذكهو دلقم ريغ وه نم مهنمو

 ؟قلخلل عقت يتلا ةيؤرلا لمكأ امف :(تلق نإف)

 الإ مهبر نوري ال لمكلا نإف مهعابتأ لمك ةيؤر مث ءايبنألا ةيؤر ةيؤرلا لمكأ :(باوجلاف)

 ةرخآلا يف قحلل دبع لك ةيؤر ددع نأ ملعاو .هنع تباثلا هعرش نم ةذوخأملا مهيبن ةآرم يف

 فشكلا ىلع تايهنملا بانتجاو تارومأملا عيمج يف ىلاعت قحلل هتسلاجم ردق ىلع نوكت

 بتارملا :لاقو .ملعأ هللاو أ ارارم لزني نأ عدب الق ةرم هعفر دعب هلوزن زاج اذإ :لاقو دوعوملا

 لك لهألو .ةلاسرلاو «ةوبنلاو «ةيالولاو «ناميإلا يهو :عبرأ ناسنإلل ةداعسلا يطعت يتلا
 داز الوسر ناك نإف ةيالولاو ناميإلا ةبترم يف قوذ يبنلل نوكي دق نكل مهصخي قوذ ةبترم

 لاق كلذ يف قوذ هل نوكي ال دقو «ءنمؤم يلو يبن لوسر هنأل ةلاسرلا ماقم قوذب مهيلع

 : خيشلا لاق قوذلا ربخلا وأ [18 :فيكلا] «اَبُح يي طم ل ان «مالسلا امهيلع ىسومل رضخلا

 نع هغلب يذلا ربخلا هدنتسم ناميإلا نأل ناميإلا طئارش نم ال ةيالولا طئارش نم ملعلا نإ مث

 ال هنوك عم ديعس وهف دحأ مهنم ىلاعت هللا دحوو تارتفلا مايأك ربخ كاده نكي مل اذإف قداصلا



 قمح ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 . مالسلاو هيف هسلاجي مل اميف هلهج ىلاعت قحلل

 مهيلع ءايبنألا ايارم عيمجل ةيواح اهنأل ايارملا لمكأ هدي انيبن ةآرم تناك امنإو :(تلق)

 دحأ ةآرم يف مث ءايبنألا نم يبن ةآره يف هبر ىري نم ةبترملا يف كلذ نودو «مالسلاو ةالصلا

 .ًادبأ هيبن مدق هيف ىري ال ًاناكم أطي ال نم لماكلا نأ ملعف ءايلوألا نم

 ؟نوملسم مه له ةرخآلا تايلجت يف ىلاعت قحلا نوركني نيذلاف :(تلقك نإف)

 هقاس نع فشك اذإف» : يلجتلا ثيدح يف هلي هلوق ةنيرقب نوملسم مه معن :(«باوجلاف)

 ىلاعت هللاو باتك يف رطست ال هللا لهأ اهقوذي رارسأ انهو «انبر تنأ :اولاقو نيدجاس اورخ

 . ملعأ

 ءايلوألاو ءايبنألا نم نورقملا نوكي لهف «ءالؤه نم راكنإلا عقو اذإف :(ليق نإف)

 ؟ىلاعت هللا وه مهل يلجتملا نأ ىلإ مهودشري مل ملف نيرضاح اوناك نإف ؟نيرضاح

 نوكي عقو اذإ راكنإلا نإ :«قاوشألا نامجرتل هحرش» يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
 تايلجتلا كلتل نيركنملا اودشري مل امنإو نيركنملا ءالؤه نع بناجسب نيفقاو نوفراعلاو ءايبنألا
 دحأ لك ينجيل نيركتملا كئلوأ نع هورتسي نأ مهنم بلط هنأ ىلاعت قحلا نم نوفرعي مهنأل

 .ايندلا راد ىف هب هملع ةرمث

 ؟هل مهتيؤر مدع ةروص امف ءمهبر نوري ال نورفاكلا ناك اذإف :«ليق نإف)

 مهنأ ىلاعت هل مهتيؤر مدع ةروص امنإ :رارسألا باب يف خيشلا هلاق امك :(«باوجلاف)

 . ىهتنا نيرهادلا

 عيمجب نوكت مأ ايندلا يف امك نيعلا رصابب نينمؤملل ةيؤرلا نوكت لهف :(ليق نإف)
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 يف مهبرل نينمؤملا ةيؤر نإ :روصنملا يبأ نب نيدلا يقت خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 رصابب ىلاعت هل مهتيؤر ديقتت الف يدبألا ميعنلا لامكل كلذو مهداسجأ عيمجب نوكت ةرخآلا

 .ها طقف ههجو عيمجب هاري مهضعبو : لاق .راصبأ مهلك لب نيعلا

 ًانمؤم نوكي ال دقف هبلق يف هللا هفذق رونب دحوملا امأو ًادحوم الإ نوكي ال نمؤملاف ًانمؤم ىمسي

 ءاهنم دوصقملا ىنعملا ىلإ اهنم زوجت كنأل ةرابع ةرابعلا ثيمس امنإ :لاقو .هررحو هلمأتف

 امك نم موهفملا نيع ماهفإلا نيع مهفلا نيع يحولا نإف هتعرسل ًايحو يحولا يمس امنإو

 يف كلملا ةبترم ىلإ ةبترم لماكلا ناسنإلا قوف سيل :لاقو .ءايلوألا نم ماهلإلا لهأ هقوذي



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ففي

 هعسول بولطملا وه ىلاعت هللا نم هبلقب نمؤملا هدهشي ام نوكي نأ مزلي لهف :(ليق نإف)

 دوهش نم مزلي ال : ةئامثالثو نيعبسلاو عياسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك : (باوجلاف)

 ًايرورض املع هسفن يف دبعلل لعجيف ىلاعت هللا نم مالعإب بولطملا وه نوكي نأ هبلقب هبر دبعلا
 يف يئارلا دجيف هديل هللا لوسر ةيؤر وأ العو لج قحلا ةيؤر نم همون يف مئانلا دجي ام لثم

 يئرملا عوقول كلذو يَ هلوسر وأ لجو زع هللا وه يئرملا كلذ نأب يرورضلا ملعلا هسفن

 ركفلاو رظنلاب امأو اذكه الإ ىلاعت قحلا دحأ كردي ال ذإ هاري اميف هيلع رمألا وه امل ًاقباطم

 8 هآر امك عاعش هل رون ةرخآلا يف هيف ىلاعت قحلا ىري يذلا رونلا لهف :(ليق نإف)

 ؟هل عاعش ال رون وه مأ ايندلا راد يف

 ىلاعت قحلا ىري يذلا رونلا نأ :ةئامثالثو نيتسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 كلذو حوضولا ةياغ يف رصبلا هكرديو هسفن هؤوض ىدعتي الف هل عاعش ال رون ةرخآلا يف هيف

 فيك :لوقي ءهارأ ىلأ رون :لاقف .؟كبر تيأرأ» :لو هل ليق امل كلذو يويندلا رونلا فلاخيل

 الف ةعشألا كلت هنع قشنت نم كاردإ نم منمتو راصبألاب بهذت ةعشألاو يناعشعش رون وهو هارأ

 كردأ رونلا مظع اذإو :لاق .اهب كردي الو كردت نأ ةملظلا نأش نم نأ امك ءهب كرديو كردي

 ًالقع كلذ نم دئاز كردملا نم رونب الإ طق كاردإ نوكي ال هنإ مث هتفاطل ةدشل هب كردي ملو
 .ًاسحو

 ىري يذلا انيأرو هب ةطاحإلاو يئرملاب ملعلا هتيؤر هيطعت نأ يئارلا طرش نم : (ليق نإف)

 ؟ٌلجو ّرع هبر ىأر هنإ :لاقي فيكف قئاقحلا رئاسل هتقيقح ةفلاخمل ةيؤر هل طبضني ال قحلا

 قحلا ةيؤر ىلإ :ةثامعبرأو نيعبرألاو يناثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ةيؤرلا دنع هل يئارلا ملعي نأ ملعلا ةياغو دحلا اذه تحت لخدت الو ةطاحإ اهيف حصي ال : ىلاعت

 تايلجتلا روص عونت ىأر دقو هملعي فيكو هملعل ةقيقح هاري نأ هل حص ولف الإو «مآر ام هنأ

 .ريغ ال كلملا نم ةأشن لمكأ هنأ ىلع لدي امنإو

 نماثلا بابلا يف هيلع هبن امك هنع عجر مث ءألوأ خيشلا بهذم ناك اذه :(تلق)
 ريغ ىف فالخلا لاقو . «تاحوتفلا» نم ةئامثاللثو ةينامثلاو فثلاثلا بابلاو ةئامو نيعستلاو

 حلا ههركي اميف ايئدلا يف ضاخ نم :لاقو ةرابع ريغ يف ةرابعلا ماقم ةمئاقلا ةراشإلا هب عقت



 ب ةرخخآلاو ايندلا يف نينمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 رظنأ هيأ تدل :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم لاق دقو ىلاعت هل هتيؤر لاح يف هبلق ىلع
 . «ينرت نآإ# : هلوق ببس يف ةتكنلاو 2114 :فارعألا] «تِنرَت نآ## :لاق [147 :فارعألا] 4 تت

 : باوجلا نكي مل امبرل ءاتلا وأ نوئلاب كيلإ رظنن :لاق ولو ةزمهلاب «ْكَدَيلِإ ّرظنأ# :لاق هنوك
 نل :هلوق يف لمجم كلذك باوجلاو .4وننأ# :هلوق يف لمجم لاؤسلا نأ عم «©ينرت نلإ#

 دوصقملا نأل كنيعب ينارت نل :يأ .نيعلا ةيؤر ىلإ ةرداب ةيؤرلا نأ كلذ حاضيإو .ينارت

 يتلا ةيؤرلا يف هتيأر ام فالخ ةيؤر لك يف ىرت لازت ال تنأو يئرملاب ملعلا لوصح ةيؤرلاب
 ام ينأل .ينارت نل :هلوق حصف ًادبأ ىلاعت هل كتيؤر يف يئرملاب ملع كل لصحي الف تمدقت

 تافصلا يف ًاعونتم الإ هتيأر اذإ كبر ىرت ال تنأو عونتلا يتاذ يف هيلع انأ ام ثيح نم لبقأ

 حلا تيأر :لوقت نأ دب الف تيأر دقو «ءكسفن تيأر الو ىنتيأر امف ًاضيأ تعونت ام تنأو

 الإ مث امو ةقيقح كسفن تيأر امو يسفن تيأر :لوقت نأ دب ال كلذكو ةقيقح ينتيأر ام تنأو
 يذلا اذه امف تيأر كنأ ملعت تنأو تيأر قلخلاو قحلا نم ًادحاو الو «ىلاعت قحلاو تنأ

 دهاشم نم اذهو :لاق .ةيهلإلا ةوقلاب كتددمأ نإ الإ كنيعب ينارت نل : ىنعملا عجرف تيأر

 يئرم لك نأل « ينبت نل# :ىسومل ىلاعت لاق امنإ :ةثامعبرألاو دحألا بابلا يف لاقو «ةريحلا
 ٌىحلاب طيحي ىئارلا ناك ولو . ريغ ال «هتبترو هتلزنم ردق ىلع الإ هنم ىري نأ يئارلل حمصي ال

 يلجت لاح هسفن ةيؤرب هلغش ةطاحإلا نع دبعلا بجحي باجح لقأ مث ةيؤرلا تتوافت ام ىلاعت
 ام ًاضيأ انع انلز ولو انأ ىلع انسفنأب الإ انيجح امف هسفن ةيؤر هبر نع دبعلا باجحف هل قحلا
 الإ ٍذئنيح ةيفاصلا ةآرملا يف انيأر امف نحن لزن مل اذإو هاري نم انلاوز دعب مث قبي مل هنأل هانيأر

 . ىهتنا ىلاعت هللا يف ة ةريحلا نع دحأ جرخي الف هانيأر انإ :لوقنف ةرابعلا يف عسوتن دقو انسفنأ

 لاؤس لبق ىلاعت هللاب ملعلا نم هدنع ناك امل الإ ًاقعص ىسوم رخ امف نذإف :«تلق نإف)
 ا . ةيؤرلا

 كلذ الإ هقعصأ ام معن :ةئامعبرأو نيعيرأو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :«باوجلاف)

 يذلا هجولا ىلع كتيؤر بلطأ ال :يأ .كيلإ تبت :لاق ىلاعت قحلا نم ملعي نكي مل هنكلو

 نل :كلوقب : يأ .نينمؤملا لوأ انأو كنم هملعأ نكأ مل ام تفرع دق ين الوأ اهتبلط تنك

 ةماعلا مهف ىلع ةعيرشلا . رثكأ ءاج كق :لاقو ًاقافو ءازج ههركي اميف «ةمايقلا موي هب ضيخ ىلاعت

 َسْيَلظ :ىلاعت هلوق وهف تاحيولت ضعب الإ ةصاخلا مهف ىلع ءىجي ملو هيزنتلا تافص يف

 14١[. :تاناصلا] 4تودِصي مَع َوَّزِعْلا بر َكْيَر َنَحِبْسط و -[0 :ىروشسلا] 42 وق ٠ هيَ

 :ِلِلك هللا لوسر اجر يتلا ةليسولا ماقم انسفنأل لأسن نأ انل زوجي هنأ ىلإ مهضعب بهذ :لاقو

 نحل امنإو هنيعب دحاو ىلع اهرجح الو هسفنل اهلوصح ن نيعي مل كي هنألا : لاق هل نوكت نأ

 . ىهتنا ةليسولا هل هللا لأسن نأ انم بلط هنأل لي هل الإ اهلأسن الخ ءاهب هل نورثؤم

 ةليسولا لاؤس ةمألا نم دحأل زوجي ال هنأ هدقتعن يذلاو هيف ام هيف مالك اذه :«تلق)
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 ناميإلاب ءمالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هقحلأ كلذلف ربخ وهو يل الإ كلذ تلق ام كنأل ينارت

 هل تحص ام ينارت نل :هلوقب ناميإلا قلطم دارأ «مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ولو ملعلا نود

 دقف قعصلا دعب نمآ نم لكف نمؤم نكي مل ةملكلا هذهب نكلو هلبق اوناك نينمؤملا نإف ةيلوألا
 ناميإلا ع نم لقتنا اذإ دبعلا نإف زيزع دهشم وهو ناميإ يف ملع بحاص وهو ةريصب ىلع نمآ

 نوتمؤيف لمكلاب ًاصاخ ناك كلذلف ناميإلا باجح نم ىقيي فيكف حضوأ ره يذلا ملعلا ىلإ

 ملاع هب وه امب نمؤم هنإ مهدحأ يف لاقيو ملعلا رجأ عم ناميإلا رجأ اوزرحيل نوملاع مه امب

 يف ةئامسمخلو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف كلذ ىلع مالكلا خيشلا طسب دقو .دحاو نيع نم

 هلع ىلاعت هللا يضر افو نب يلع يديس ناكو تئش تئش نإ هعجارف رهاظلا ىلاعت همسا ىلع مالكلا

 عم :يأ .ك«ِينرَت نأإل :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل ىلاعت هلوق رومألا بجعأ نم» :لوقي

 . ىهتنا انأ وه هارت يذلا نأب رعشت الو «ماودلا ىلع ينارت كنوك «كتوق

 ؟فشكلاب ىلاعت قحلا ملعي لهف :(تلق نإف)

 فشكلاب ىلاعت قحلا ملعي نأ حصي ال :(رارسألا) باب يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
 نيب عمجي ماقم انل مث لهو :لاق هب ىري الو لقعلاب ملعي ىلاعت هنأ امك طقف هب ىري امنإو

 .ها يردأ ال ملعلاو ةيؤرلا

 ؟ددعلا نم ةبث رم ىلإ يهلالا يلجتلا روص عجرت مكف : (تلق نإف)

 ىلإ اهلك عجرت اهنأ :ةثامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ملك امل ىلاعت هللا نأ درو دقو :لاق .امهل ثلاث الو فرعت ةروصو ركنت :ةروص نيتروص

 اي :هل لوقي ةروص ل ا؟ يفو ةروص فلأ رشع ينثا يف هل ىلجن مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم
 ةروص لك يف هل لقي مل ةدحاو ةروصب يلجتلا عيمج ناك ول هنأ ملعيف ىسوم هبنتيل «ءىسوم
 . ىهتنا ىسوم اي :ةملكو

 تيثي ملو هللا مالك عامسل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم تبث فيكف :(تلق نإف)

 ؟هتيؤرل

 . ملعأ هللاو لكَ هل الإ نوكت ال اهنأ ىلع عامجإلا داقعنال ًادبأ هسفنل

 نمؤم دتري الف ءهيلع بابلا قلغب هناميإ نمؤملا ىلع سبح ةيوتلا باب قلغ اذإ :(لاقو)
 أ اعف فاك ى لع ناميإ هقلغ دعب لخدي ال امك هنم حرخي باب ناميإلل سيل هنأل ًادبأ كلذ دعب
 رشسملا نود هبرغملاب بابلا اذه ناك امنإو رفاكلا ىلع لابوو نمؤملاب ةمحر ةبوتلا باب قلغ

 ىوعدو «ةنوعر ةحئار اهيلع ةملك نع ةرابع عطشلا :لاقو «متكلاو رارسألا لحم برغملا نأل

 اوركذت اوركذ اذإ هللا . لهأ ط رش نم نكل ةعيرشلاب ديقتم نم عقت نأ ةردان يهو «ةضيرع

 عيارلا بابلا يف لاقو ةثامو نيعستلاو سماخلا بابلا يف كلذ طسب يتايسو :اهنم اورفغتساف



 6 ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملل يثرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 هللا مالك عامسل تبث امتإ هنأ :ةئامعبرأو نيسمخلا بابلا يف حيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ةالصلا هيلع ىسوم عمسل ًايوقمو ًاديؤم :ينعي ىوجنلا دنع هعمس ناك ىلاعت قحلا نأل
 هرصبو هعمس ناك ًادبع بحأ اذإ هنأ ىلاعت قحلا ريخأ دقو «كش الب هلل بوبحم هنأل ءمالسلاو

 ضعب هيطعي دقو اهلك تافصلا ماقملا اذه يف ءاش نمل ىلاعت هللا عمجي دق نكل .ثيدحلا
 ىلاعت قحلا نكي مل ذإ يلجتلا دنع ىسوم قعص كلذلف ءيش دعب ائيش جيردتلا ىلع تافصلا

 تبث امك ةيؤرلل تبثل هعمس يف اهب هديأ امك ه هرصب ىف 5 ةوقلاب هديأ ىلاعت هنأ ولف كاذ ذإ هرصب

 . ىهتنا يهلإ ديبأتب الإ :ىلأعت قحلا ةيؤر ىلع ثدحملل ةقاط ال ذإ مالكلا عامسل

 نود ةيؤرلا لاؤس ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم اعد يذلا ببسلا امف :(تلق نإف)
 هنم ًاقوش دشأ قي دمحم انيبنف قوشلا ةدش وه ناك نإف ؟مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا رئاس

 هل ثعابلا ناك نإو هتيؤر ىلإ قايتشالا عفو نم ةمظعب ةفرعملا ةدشب مظعي قوشلا نأل «نيقيب

 ١ ؟نوبرقم ءايبلألا لكف بيرقتلا وه كلذ ىلع

 هل يعادلا ببسلا نأ :ةثامثالثو نيثالثلاو يداحلا بابلا يف حيشلا هلاق امك :(باوجلاق)

 امل ىلاعت قحلا نإف لي ادمحم ادع ام ءايبنألا نم هريغ ىلع بيرغتلا ةدايز :ةيؤرلا بلط ىلإ
 هعنم ولكي دمحمو ةيؤرلا لاؤس نع هسفن عنمي نأ كلامتي مل بيرقتلا ماقم يف ىسوم ماقأ

 ةالصلا هيلع ىسوم نم رثكأ يرابلا ةيؤر ىلإ قاوشألاب ناك هنأ عم كلذ لأسي نأ بدألا

 ىلإ ىلاعت هاعد ىتح ماقملا هيلع هللا ظفح هنيكمت ةوقل بدألا ماقم كلس املف نيقيب «مالسلاو

 ىسوم ىلع هل ًافيرشت هيلع بكري ًاقارب هل لسرأو ءمالسلاو ةالئصلا هيلع ليربج ناسل ىلع هتيؤر
 اهلأس هنوكل الإ ةيؤرلا نم عنم ام مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ ملعف «مالسلاو ةالصلا هيلع
 ىلارت نل ل بارجلا ناك كلذلف تارثلاب ةذخاؤملا يضتقي ءايبنألا ماقمو يِهْلِإ يحو ريغ نع

 يف هدح غلب بيدأتلا ن نأ ملع امل ًافيطن ًاكاردتسا كردتسا ىلاعت هنإ مث ةيؤرلا هلاؤس ثيح نم

 4 ِلَبَجْلا َلِإ ّرظنأ نكيلَو# :ىلاعت هل لاقف ىلاعت هللا رمأ ريغب ةيؤرلا هلؤس ثيح نم ىسوم
 ةلمج نم لبجلا ناك ثيح يلجتلا دنع هرارقتسا يف ليجلا ىلع هلاحأف ,[118* :فارعألا]

 فراع لك ملع .هيلجتل ليجلا كدكدتو ثدحم وهو لبجلل ىلاعتو هناحبس ىلجت املف تانكمملا

 هنأ ىلع مزعلا امأو «فارتعالاو ءمدنلا يف مدآ هيبأ كلسم هتبرت يف كلس نم فراعلا نيعبسلاو
 كتيصع ام يدي يف رمألا ناك ول :يأ .بدأ راهظإ وه امئإو ةقيقح هدي يف كلذ سيلف دوعي ال

 .هررحو كلذ مهفاف ًامزج طق

 بر هلل دمحلا :لوقي ًاصخش عمس نمل يغبني «نيعبسلاو عباسلا بابلا يف :(لاقو)
 اهب دصق هنأ ىلع اهلئاق لمح بدألاف نآرق اهنإف نآرقلا ةوالتل ىغصي امك اهل ىغصي نأ نيملاعلا
 بيرغ دهشم اذهو :لاق دب الو نآرقلا عمس نم باوث اهل عماسلا باثي ىتح ركذلا ال ةوالتلا
 يف لاقو سانلاب نظلا نسح باب نم وهو هيف ةفلك ال لهس بيرق وهو ًاقئاذ هل ىرت نأ لق
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 اذإ :نيققحملا ضعب لاق انه نمو .كدكدتلا هل تبجوأ يتلا يه ةيؤرلا نأو هبر ىأر لبجلا نأ

 نوكيو لبجلا كدكدت لاح يف «هبر ىري نأ ىسومل عئاملا امف هبر ىأر لبجلا نوكي نأ زاج

 مث لبجلل كدكدتلا ماقم ًامئاق ىسومل قعصلا ناكف ةلمتحم ةيآلاو لابقتسالا ىلع يفنلا عوقو
 لماحلا ناك نإو هلاؤس هل يغبتي نكي مل اميف عقو هنأ ىسوم ملع كدناو لبجلل يلجتلا عقو امل
 عوقوب : ينعي [147 :فارعألا] «تيييؤملا لو انأَو كلتأإ ٌتي# :لاقف . قوشلا ةرثك كلذ ىلع هل

 بلط يف ىسوم عمطأ ام :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو .ىهتنا زئاجلا اذه

 نأ نوفرعي مهف ىلاعت هللاب سانلا ملعأ لسرلا نأ مولعمو بيرقتلا نم هدنع ماق ام الإ ةيؤرلا
 ام الإ ىسوم لأس امف كلذ ىلعو ىلاعت هلالجل يغبني امك يرصبلا كاردإلاب كردم ىلاعت قحلا
 بابلا يف لاقو .ىهتتا لوقعلا تالاحم نم كلذ نأل ءٌالقع ال ًالقنو ًاقوذ هيف لاؤسلا هل زوجي
 نيح لبجلا ةيؤر ىلع «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلاعت قحلا لاحأ امنإ :نيتئامو عساتلا

 نم ينارتسف هل تيلجت اذإ لبجلا تبث نإ :ينعي توبثلا لبجلا تافص نم نأل هبر ةيؤر لأس

 دنع تيثي ناك اذإ لابجلا نم لبج نالف :لاقي لابجلا توبث ةفص نم كتاذ ىف ام ثيح

 امنإو ىسوم نم ىلاعت هللا ىلع مركأ وه سيل لبجلا نأ ىفخي الو .ةميظعلا رومألاو ؛دئادشلا

 سانلا نم وه يذلا ىسوم قلخ نم ربكأ اهنم لبجلا : يتلا ضرألا قلخ نوك ثيح نم كلذ
 ناك اذإف : يأ (007 :رئاغ] 4نياّثلا ِقْلَخ نم ٌريكصأ ضرألاو ِتوَمَسْلا قلل : ىلاعت لاق امك

 لبج وه يذلا ىسوم لبج يتيؤرل تبثي فيكف يلجتلا دنع اكد راص ىوقأ وه يذلا لبجلا

 . ىهتنا مرجءلا ثيح نم ريغص

 ىلإ كدلا دعب لبجلا عجري ملو قعصلا دعب هتروص ىلإ ىسوم عجر ملف :«ليق نإف)
 ؟هتروص

 ىسوم فالخب هل ةربدملا حورلا نع هولخل هتروص ىلإ لبجلا عجري مل امنإ : (باوجلاف)
 تكسمأ يتلا يه هحورف حور اذ ناك هنوكف قعصلا دعب هتروص ىلإ عجر «مالسلاو ةالصلا هيلع

 هيف حور دوجو مدعل البيج هنوك ىلإ كدلا دعي عجري مل لبجلا فالخب هيلع يه ام ىلع هتروص
 . ىهتنا هتروص هيلع كسمت

 ؟ةايحءلا هذه امف يح هلك دامجلا نإ :فشكلا لهأ لاق دق :(تلق نإف)

 ةايحب دارملا نإ :ةثامثالثو نيعستلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
 لاق .روهشملا ناويحلاك ًاريبدتو ًارايتخا هل نأ ال هسدقيو ههزنيو هبر دمحب حبسي هنوك دامجلا

 نأل ةعمجلا موي هسبلب انرمأو ىلاعت هللا ىلإ بحأ ضايبلا ناك امنإ :نيعست ىفوملا بابلا

 نيعون ىلع ضايبلا نأ ملعاو :لاق .اهيلإ وه ليحتسي الو هيلإ ليحتست اهلك تانولملا
 اهتيأر اهتئج اذإف دعبلا ىلع ضيبلا لابجلا داوسك ءطقف نيعلا رهاظ يف ًانول نوكي ام :امهدحأ



 فضلا ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 : ينعي .[74 :ةرقبلا] اهم َّنِإَو# : ىلاعت هلوق دامجلا ةايح ىلع يعمس ليلد مظعأ نمو : خيشلا
 دق نكلو كارد ئح الإ ةيشخلاب فصوي ال هنإف [/4 :ةرقبلا] 4ِهَهأ َةَيَسَح ني ببي اَمَلا راجحلا
 نحنك ىلاعت هللا ءاش نم الإ دامجلا ةايح كاردإ نع نجلاو سنإلا راصبأب ىلاعت هللا ذخأ
 حيبست انعامسإو ًائيع ءيش لك ةايح نع انفشكل كلذ يف يعمس ليد ىلإ جاتحن ال انإف انبارضأو

 هتمظعب هتفرعمل ال هنم عقو ام يلجتلا هل عقو نيح لبجلا كاكدنا كلذكو :لاق .هقطنو دامجلا
 يه ثيح نم اهضعب يف رثؤت ال تاوذلا ذإ كدكدت ام ةفرعملا نم هدنع ناك ام الولو «ىلاعت هلل

 مهنيب ىشمو ماوعلا ةئيه ىلع قوسلا ىلإ لخد اذإ كلملا ىلإ رظناو اهتفرعم اهيف رثؤي امنإو تاذ
 نم هفرعي نم ةلاحلا كلت يف هيقل اذإ مث مهسوفن يف نزو هل موقي ال فيك :«هنوفرعي ال مهو
 ىأر اذإف هل عضخو هعم بدأتو همرتحاف :هملع هيف رثأو هردقو هتمظع هسفنب تماق هصاوُخح

 مهراصبأ هيلإ تراح كلملا نم هتلزنمو هبرق نوفرعي يذلا عضاخلا اذه نم كلذ سانلا

 ماق ام الإ مهيف رثأ امف همارتحاو هتيؤرل اوردابتو عراشلا يف هل اوعسوأو مهتاوصأ هل تعشخو

 كلملا هنأب مهملع لبق مهل ةدوهشم تناك اهنأل هتروص درجمل ذئثتيح هومرتحا امف ملعلا نم مهب

 ملاعلا يف مكحتلا هتطعأ ةيبسن ةبتر يه امنإو هتروص نيع وه سيل اكلم هنوك نأ ملعف .لمأتف
 .ها همكح تحت وه ىذلا

 مولعمو رادلا هذه يف ةالصلا يف هبر يجاني دبعلا نأ :ثيدحلا يف درو دق :(تلق نإف)
 . ؟ةرخآلا رادلا تزيمت مبف «كلذك هل ًايجانم هليختي نم الإ يجاني نأ حصي ال هنأ

 ال انهو همالك عمسيو هيجاني نم فرعي كانه دبعلا نوكب ةرخآآلا رادلا زيمتت :(باوجلاف)

 اذه يف هل :ِلَك لاق كلذلو ةرخآلا يف دبعلل فاشكتا ديزم نم دب الف همالك عمسي الو هفرعي

 هنيب سيل ًاحافك هبر هملكيس الإ دحأ نم ام ةرخآلا رادلا ىف :لاقو «هارت كنأك هللا دبعا# رادلا
 يتلا ةنطابلا وأ ةرهاظلا ىوقلا نم ءيشب كردم لك نأ كلذ حاضيإو .ثيدحلا «نامجرت هنيبو
 ليختمل الإ نوكسلا عقي الف هيلإ نكس ام ليختلا كلذ الولو ليختي نوكي نأ دب ال ناسنإلا يف
 نإف دئاقع تيمس اذهلو مكحلا اذه تحت اهلك دئاقعلا عيمجو اهرسكب ليختم نم ةيتحتلا حتفب

 مهولا بحاص مزال نم ناك كلذلو ًادبأ ًارمأ طبضي نأ حصي ال لايخلاو لايخلا اهلحم دئاقعلا

 يف وه امنإ ءامسلا ةقرز ًاضيأ ةباثملا هذهبو :لاف أطلغ داوسلاب اهيلع مكحت تنك دقو ءاضيب

 ىلاعت قحلا راتخا امنإ :هيف لاقو ةقرزلا نول فلاخم نول ىلع اهسفن ىف تناك نإو نيعلا رظن

 هل تتنيعتف .1ىلاعت هئامسأ نم ناضمر نإ :درو دقف هللا مسال هتكراشمل ناضمر روهشلا نم

 عيمج هتكرب ملعتل ةيرمقلا روهشلا نم عراشلا هلعج امنإو :لاق ةنسلا روهش رئاسل يه ام ةمرح

 رهش مث «ناضمر اندتع روهشلا لضفأ نإف هنم ظح ةتسلا مايأ نم موي لكل لصحيف ةنسلا روهش

 ىلإو .مرحملا مث .ةدعقلا مث «لاوش مث ءةجحلا وذ مث «نابعش مث «ءبجر مث «لوألا عيبر

 ءرخآلا عيبرو ءرفص يهو روهشلا ةيقب امأو «ةيرمقلا روهشلا ةليضف يف يملع ىهتنا انه



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 578

 . ىهتنا هنم ةمالسلا هلق

 ؟ةيورخألا تايلجتلا نم ءيشل راكنإ ايندلا يف فشكلا لهأ نم عني لهف :(ليق نإف)

 ءيش فشكلا لهأ نم عقي ال :ةثامثالثو نيتسلا بابلا يف خيشلا لاق امك :(باوجلاف)

 قحلا اوديق مهنأل كلذو يلقعلا رظنلا باحصأ نم كلذ عقي امنإو يورخألا يلجتلل راكنإلا نم

 هوركتأ ايندلا يف مهلوقعب هوديق ام ةرشسألا يف اوري مل املف ةلوقعملا مهلوقع هيلإ تدأ امب ىلاعت

 هنأ ولو ةيبوبرلاب هل نورقي اهب هوديق اوناك يتلا ةمالعلاب مهل يلجتلا عقو اذإ مهارت الأ ةرورض
 راكنإ مهنم عقي ال فشكلا لهأ نأ ملعف هوركنأ امل ًالوأ ةمالعلا هذهب مهبولقل ىّلِجت ناك ىلاعت

 وه اذهو :لاق هلباقي كيرش نع ديحوتلا ديرجت وه يذلا قلطملا هيزنتلا لهأ الإ ةرخآلا تايلجت

 ؟راكنإلا ءاج نيأ نمف رمألا سفن ىف ءهل ىناث ال ًادحاو ىلاعت حلا ناك اذإ :(ليق نإف)

 لكف ةجزمألا فالتخا نم راكنإلا مهءاج رارسألا باب يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
 لوحتي الو لديتي ال دحاو هسقن يف ىلاعت وهو هريغ ءىطخيو هسفن داقتعا بوصي دحاو

 . كلذ نع هتاذ ولع يف هللا ىلاعتو هعمجتو هقرفتو هعونت ىتلا ىه تاداقتعالاف

 ؟يبلقلا فشكلا ىلع رادلا هذه يف هبلقب ىلاعت هللا ىري نم قدص ةمالع امف :(«ليق نإف)

 تاهجلا ىدحإل حيجرت ريغ نم تسلا تاهجلا رئاس نم هاري نأ هتمالع :(باوجلاف)

 هللو ماقملا اذه انقذ دقو :نيتئامو رشع سداسلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاق اهضعب ىلع

 ال ةقلطم ةيؤرلا نوكت مهراصبأب هوأر اذإ ةنجلا يف ةنجسلا لهأ ةيؤر يه كلذكو :لاق .دمحلا

 . ىهتنا ةهجب ديقتت
 امف راصبألاك بولقلاب ًاضيأ ىلاعت قحلا ةيؤر عنم نيققحملا ضعب نإ :(تلق نإف)
0 

 :ههجو

 يف راصبألا قالطإ :ههجو نأ :ةئامعبرأو نيرشعلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ملف ًالضافت اهيف تققحت ام ينإف «ينظ ىلع بلغي اميف لضفلا يف ةيواستم يهف .نايدامجلاو
 نأ نمؤم لكل يغبني نيعستلاو يناثلا بابلا يف لاقو .ملع هب يل سيل ام لوقأ نأ يل نكمتي
 ىلع ًاصخش ىأر اذإ مهدحأ نأ نيعروتملا بلاغ هيف عقي اممو :لاق ًاعرو نكي مل نإ عروتي
 امب هيلع مكحلا هل زوجي ال ةدحاو ةظحل هقراق مث «هدكاقع وأ هلاوقأ وأ هلاعفأ يف عرشلا ةفلاخم

 عرولا ماقم نع جرخ هتفلاخم ىلع قاب هنأ صخشلا كلذب نظ ىتمو ةظحللا كلت لبق هنم عقو

 بابلا يف لاقو .مدقلا اذه ىلع نوكي نم ليلقو :لاق تاهبشلا يف عوقولا لهأ نم راصو

 لَو هللا لوسرل ثرألا مكحب بلق هل ماني ال نأ لماكلا يلولا طرش نم :نيعستلاو نماثلا



 نيرا ةرخآلاو ايئدلا يف نينمؤملل يثرم ىلاعت هنأ نايب يف : نورشعلاو يناثلا ٌثحيملا

 ال بولقلا نأ كلذو برلقلا نيعأو هوجولا نيعأ نم نيع لك نم راصبألا هكردت ال : يأ .ةيآلا
 هب قي يذلا وه ناك ثيح رصبلاف رصبلاب الإ اضبأ ىرت ال هوجولا نيعأو رصبلاب الإ ىرت

 يف نيعلا نأ امكف نيعلا رصب رهاظلا يف ىمسيو ةريصبلا نيع بلقلا يف رصبلا ىمسيف كاردإلا

 هجولا نيع يف رصب وه يذلا نيعلا لحم نطابلا يف ةريصيلا كلذكف رصبلا لحم رهاظلا
 هكردت ال كلذك ءاهراصبأب نويعلا هكردت ال امك هسفن يف وه فلتخا امو هيلع مسالا فلتخاف

 . ىهتنا اهنيعأب رئاصبلا

 مكحب 3ك هللا لوسر ريغ دحأل ايندلا يف ةلظققب .ىلاعت هللا ةيؤر تعقو لهف :(ليق نإف)

 ؟ماقملا يف هل ثرإلا

 عوقو انغلبي مل :هتع ىلاعت هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
 هسأر ينيعب ىلاعت هللا ىري هنأ معزي ًانالف نإ :هل ليقف دلي هللا لوسر ريغ دحأل ايندلا يف كلذ

 نع هرجزو خيشلا هرهتناف .معن :لاقف .كنع ءالؤه لوقي ام قحأ :هل لاقو هفلخ خيشلا لسرأف

 :لاقف ؟ٌلطبم مأ لجرلا اذه ٌنحمأ :خيشلل ليقف هيلع دوعي ال نأ دهعلا هيلع ذخأو لوقلا اذه
 ىلإ هتريصب نم قرخ مث عيدبلا لامجلا كلذ رون هتريصيب دهش هنأ كلذو هيلع سبلم قحم وه

 ام ىأر رهاظلا هرصب نأ نظف هدوهش رونب اهعاعش لاصتا لاح هتريصب هرصبب ىأرف ذفنم هرصب

 نرحل رمل ,ىلاعت لاق يردي آل ثيح نم طقف هتريصب ةقيقح هرصب ىار امذإو هتريرب هتاهش
 نيرضاح خياشملا نم عمج ناكو 167١ 014 :نلحرلا] * (9) داعي ال عيب انبي 9 د
 كلذ لاح نع ءهنع هللا يضر هحاصفإ نسح نم اوسهدو مهبرطأو باوجلا اذه يجف

 هيف يل تدب مث قفألا الم ميظع رون ةرم يل ىءارت دقو :يليجلا رداقلا دبع خيشلا لاق «لجرلا

 تنئش نإو يندبعاف تئش نإف فيلاكتلا كنع تطقسأ دقو كبر انأ :رداقلا دبع اي ينيدانت ةروص

 مث ًاناخد تراص ةروصلا كلتو ًامالظ راص دق رونلا كلذ اذإف نيعل اي أسخا :هل تلقف «كرتاف
 لاوحأ يف كهقفو كير ماكحأب كملعب ينم توجن رداقلا ديع اي :يل لاقو نيعللا ينبطاخ
 نمف :رداقلا دبع خيشلل ليقف قيرطلا لهأ نم نيعبس ةعقاولا هذه لثمب تللضأ دقلو كتالزانم
 ال يلاعت هنإف هلي هللا لوسر ناسل ىلع هللا همرح ام ىل هلالحإب :لاقف .ناطيش هنأ تفرع نيأ

 . ىهتنا ًادبأ رسلا يف دحأل هسيبي مث هلسر ةنسلأ ىلع ًائيش مرحي

 .ةرهاظلا هتاذ ةظقيلاب ظفحي امك ةلفغلا نع ةنطابلا هتاذ ظفحب بلاطم لماكلا نأل كلذو

 هلايخ يف هينتجي نأ عرولا ىلع بجي هنأ نيعستلاو يداحلا بابلا يف خيشلا ركذ :(تلق)

 مالتحا هل عقو اذإ ديرملا ناك اذهلو :لاق .سحلل عبات لايخلا نآل هرهاظ يف هبنتجي امك

 الإ نوكي ال ةظقيلا يفو روصتلا يف وأ مونلا يف ايؤرب مالتحالا نأل كلذ ىلع هتبقاعم هخيشلف

 أرط ضرمل ةنطابلا هئاضعأ فعضل كلذ امنإف لامك بحاص ملتحا اذإف هلايخ يف ةوهش ةيقب نم
 بابلا يف :لاقو .ملعأ هللاو هلمأتف . ىهتنا مارح يف الو لالح يف ال مالتحا نع ال هجازم يف



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا فرخ

 برقلا اذهب ناك اذإف ديرولا لبح نم انيلإ برقأ هنأ ربخأ ىلاعت قخلا نإ :(تلق نإف)
 ؟هتيؤر نم عناملا امف ميظعلا

 1و خم هيل ب رك ُنكَو» : ىلاعت لاق امك برقلا ةدش وه هتيؤر نم عناملا :«باوجلاف)

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف خيشلا لاطأ دقو مكنم يبرق ةدشل : يأ ,[446 :ةعقا رلا) 4029 تدري ال

 بابلا يفو ٠ . ةثامعبرأو نيرشعلاو سماخلا بايلا يف . [0 :ماعنألا] # دك 1 هُكرْدُت لس

 اذإ ىلاعت قحلا نأ ملعا :؛قاوشألا نامجرت حرش» هباتك يف لاقو .نيتئامو نيرشعو يداحلا

 فثنكألا وه يذلا رصبلا هكردي فيكف يسحلا كاردإلا نم فطلأ هنأ عمب هب طيحي ال مهولا ناك

 « ُرصْبْلا ُهُكِرْدُت اَّلا» : ىلاعت هلوق :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو .ىهتنا

 ال راصبألاب نورصبملا مه امنإ العو لج قحلل رصبملا نإف هرهاظ ىلع حيحص ٠١[. :ماعنألا]
 . لمأتيلف . ىهتنا راصبألا سفن

 ؟اهافن نم لوق نيبو يرابلا ةيؤر تبثأ نم لوق نيب عماج هجو مث لهف :(ثلق نإف)

 نأ.ملعا :هظفلو ةئامسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف حيشلا هلاق امك معن :(باوجلاف)

 ىلع نوكت اهنأ دارأ اهتبثأ نم نأ اهافنو اهركنأ نم نيبو لجو رع هللا ةيؤر تبثأ نم نيب عماجلا

 طيحي ال نم لكو تاذلا ةقيقح ةيؤر نم عنام ةمظعلا باجح نأ دارأ اهافن نمو دبعلا عسو ردق

 ءايربكلا باجح نأ ملعا :ًاضيأ «راونألا حقاول» يف لاقو .ىهتنا هآر هنأ عم هآر ام هنأك ءيشب

 ىلاعت ههجو ىلع سيلو» :ِكي هلوقب ملسم ربخ هيلإ راشأ امك ادبأ عفتري ال ىلاعتملا تاذلا ىلع
 ىلع الإ امئاد ةيؤرلا تعقو امف عقتري ال باجحلا ناك اذإو «ندع ةنج يف ءايربكلا ءادر الإ

 ىلع هلمحي ىري نأ حصي ال :لاق نمو ىري نأ حصي قحلا نإ :لاق نم لوق حصف باجحلا
 لوقن ثحبملا لوأ انمدق دقف مانملا يف ىلاعت هتيّؤر ىلع مالكلا امأو .ىهتنا نيتلاحلا نيتاه

 يف لصألا نأ ملعا :قيفوتلا هللابو لوقنف .ةيفوصلا :لوقن كل ركذن نحن اهو اهيف نيملكتملا

 ةرفو هل ططق درمأ باش ةروص يف يبر ةليللا تيأر ًاعوفرم هريغو يناربطلا هاور ام ايؤرلا ةحص
 ثيدح وه :هللا همحر ىطويسلا ظفاحلا لاق «ثيدحلا بهذ نم نالعت هيلحر ىفو رعش نم

 ' ءاملعلا وقع تبرطضا دق :ةثامثالثو نينامثلاو دحألا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاق حيحص

 قلخلا نايصعو قيضلا ةنتف نم مظعأ هل دوجولا دايقناو هيلع ايندلا عاستاب دبعلا ةنتق ةئثامو نماثلا

 امب ذاذتلالا ةدارإ ةوهشلا ةقيقحو هلاقتساب لفستو ىهتشملا ولعب ولعت سفنلل ةلآ ةوهشلا نإف هل

 ءاليتسال مهيلع مارح ثادحألل نيديرملا ةبحص نإ هب لوقأ يذلاو :لاق هب ذتلي نأ بلطي

 لاجرلا نم لمكلا فالخب اهل ًالباقم هللا هلعج يذلا لقعلا فعض ببسب مهيلع ةيناويحلا ةوهشلا
 ماقم ركذت هيضراعب تابن ال سلمأ درمألا ىأر اذإ لماكلا نإف مهتعيبط ملاع نع اوقترا نيذلا

 رطملا كلذ ىعار امك درمألا كلذ يعاريف ريبكلا فالخب رطملاك هبرب دهع ثيدح هنأو هديرجت

 نإ هللا قيرطل عدمو نمؤم لك ىلع بجيو :لاق .لمكلا دهشم دم اذه نيوكتلا نم هبرق ثيح نم



 فرع ةرخآلاو ايندلا يف نيتمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 الو هلوأو هانعم يف فقوتو مهضعب هتبثأو مهضعب هافنف هتحص يفو ثيدحلا اذه ىنعم يف

 نأش نمو مونلا وه يذلا لايخلا ملاع يف ةيؤرلا هذه ىأر امنإ هِي هنإف ليوأت ىلإ رمألا جاتحي
 نوكي نأ هنأش نم سيل ام دسجتو ةسوسحملا روصلا يف يناعملا درجت هيف ىري مئانلا نأ لايخلا

 دوجو رهظ ًاضيأ هترضح نمو :لاق لايخلا نم عسوأ مث امف كلذ يطعت هترضح نأل ًادسج

 : ماتملا ربعم كل لوقيو ةروص يف روصلا لبقي ال يذلا دوجولا بجاو هيف ىرت كنإف لاحملا
 ناك اذإف ةرضحلا هذه يف دوجولا لاحملا لبق دقف ءاذكو اذك اهليوأت نكلو «تيأر ام حيحص

 وهو هسفنب امئاق سيل ام هلعجو يناعملا دسجت نم رومألا يف مكحتلا نم ةوقلا هذهب لايخلا

 وهو لاحملا قلخ ىلع رداق ريغ ىلاعت هللا نإ :مهضعب لوقي فيكو قلاخلاب فيكف قولخم
 نماثلا بابلا يف كلذ ىلع مالكلا خيشلا لاطأو لاحملا ىلع لايخلا ةردق هسفن نم دهشي

 نوكيف نيناكم يف مسجلا كيري هنأ الإ لايخلا ةوق نم نكي مل ولو :لاق مث .ةئامو نيعستلاو

 فلاشت ىرخأ ةلاح ىلعو ىرخأ ةنيدم ىف همسج نيع نأ همانم ىف ىريو هتيب ىف ًامئان ناسنإلا

 كلذ الولو هيلع وه ام ىلع دوجولا كردأ نمل «هريغ ال هنيع وهو هتيب يف هيلع وه يذلا هلاح
 اذه نمو :لاق .هضرف ىلع ردق ام هسفن يف ةروص الول هنإف لاحملا ضرف ىلع ءالقعلا ردق ام
 يذمرتلا ىورو لكأبو قزري يح هللا دنع وهو ةكرعملا ىف هللا ليبس ىف لوتقملا ةدهاشم بابلا
 هتيرذو مدآ اهيف اذإف هلالجب قيلي امك :يأ هتضبق حتف امل قحلا نأ : ًاعوفرم نيتضبقلا ثيدح يف

 يف لوقت ام نيدضلا نيب عمجلا ليحب نم ايف اهجراخ هنيع وهو ةضبقلا يف ةصقلا هذه يف مدآف
 .كاده ىلوتي هللاو هررحو هلمأتف ءهفورحب همالك اذه كلذ يف لاطأو ثيدحلا اذه

 نطوم ىلع رم نمف اهيف رهظ نم لك ىلع اهسفنب مكحت نطاوملا نذإف :(تلق نإف)
 ؟ةروص يف ىلاعت قحلا ةيؤرب هبحاص ىلع لايخلا مكح امك هب غبصنا

 كلذك وهو ءمعن :ةئامعبرأو نيعبسلاو عبارلا بايلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 نطوم وه يذلا .مانملا يف ىلاعت هلل كتيؤر نم لاؤسلا يف هتركذ ام كلذ يف حضاولا ليلدلاو
 الق هنع هزنم وه امب ىلاعت قحلا يف كيلع مكح دق نطوملا مكحلا ناك اذإف ةروص يف لايخلا

 مل يلقعلا رظنلا نطوم ىلإ لايخلا ةرضح نم تجرش اذإ كنإ مث هريغب فيكف كلذك الإ هارت
 ناك اذإف «لايخلا نطوم يف اهيف هتكردأ يتلا ةروصلا كلت نع ًاهزنم الإ ىلاعت قحلا كردت

 يف ةنتف هنإف هللا ريغب بلقلا قلعت ىلإ يدؤي رمأ لك بنتجي نأ دجولاو فشكلا لهأ نم نكي مل

 بنعجي كلذكو نيدلا هلبقي ال ام نيدلا يف نيعدتبملا ةبحصو مهتلا عضاوم بنتجي كلذكو هقح

 سيلو عبطلا مكحب اهيلإ نسحأ نم لك ىلإ ليمت بولقلا نإف قافرألا ذخأو ناوسنلا ةسلاجم

 :لاق هانركذ يذلا فنصلا اذه نم ةمودعم ةفرعملاو ةيسفنلا تاوهشلا عفد ىلع ةيهلإ ةوق كانه

 ال ناك نإو هيف هخيش مكحب وهف حصان خيش مكح تحت نيديرملا نم ناك نم نأ ىفخي الو

 مدق مهل سيل نيذلا خويشلا ىلع امك هب ىدري نم لكل هتبحص يف هللا نم جرحلا هيلعف هل خيش



 رباكألا دئاقع نابب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا فضي

 ىقبي ىتح نطوملل مكحلا كلذ تبئأو تيأر ام ىلاعت قحلا تيأر اذإ تفرع نطاوملل مكحلا

 كلذ كيلع مكحي هيف نوكت نطوم نع ولخت ال كنأل لاحم وهف ىلاعت هتاذب كملع امأو .ريغ
 ىف هتفرعم نم كدنع امف أدبأ هسفن هللا فرعي ام ثيح نم ىلاعت هللا فرعت الق هلاحب نطوملا
 ال هسفنب هملع نم ىلاعت هدنع امو ذفني هب ملعلا نم كدنع امف رخآ عضوم يف كنم ذفني نطوم

 . ىهتنا لدبتي الو ريغتي

 هاري امي عطقلا دحأل حصي الف ةباثملا هذهب مونلا يف ناسنإلا هاري ام ناك اذإف :(تلق نإف)

 ؟ًادبأ مانملا يف

 ةرئاد نأل :لاق «راونألا حقاول» يف خيشلا هركذ امك كلذك وهو .معن :(باوجلاف)
 يئارلا دنتسا نإ الإ عطقلا لصحي الف تاليوأتلا لمتحي اهنمو اهيف رهظي ام لكو ةعساو لايخلا.

 :امهو نيتقيقح نيب يخزرب ٌرمأ هنأل هسفن يف ةقيقح هل سيل لايخلا ذإ .كلذ ءارو رخآ ملع ىلإ
 هاتأ نيح يي هلوق ىلإ رظناو :لاق طلغلا هيف عقي اذهلف «تاسوسحملاو ةدرجملا يناعملا

 نم نكي نإ :هل لاق فيك ؛كتجوز هذه» :هل لاقو ريرح نم ةقرس يف ةشئاع ةروصب ليربج

 يتناعملا قيرطب وأ سحلا يف دوهعملا يحولا قيرط نم كلذب هاتأ ليربج نأ ولو هضمي هللا دنع

 الو ليوأت اهلخدي ال صوصنلا نأل كلذ لثمب باوجلا هنكمي ناك امل نيقيلل ةبجوملا ةدرجملا
 .ىهننا ددرت الو أطخ

 اورت نل مكنإ» : هلي هلوق عم مونلا يف ىلاعت هللا ةيؤرل يعادلا ببسلا امف :(تلق نإف)

 .ثحبملا لوأ قباسلا .«اوتومت ىتح مكبر

 هللا ةيؤرل ببسلا نإ :ةثامثالثو نيثالثلاو سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 امف مكتوم لاح يف ال مكتوم دعب هنورت مكنإ :ثيدحلا ىنعمف توملل أخأ مونلا نوك مانملا يف

 يف مهبر ةيؤر نع سانلا زجبع ببسو ىنثتسا نم ريغل ةظنقي ايندلا يف هللا ةيؤر الإ عراشلا ىفن
 .اهتوقل ةرشآلا ةأشن فالخب ةوقلاب هللا هدمأ نمل الإ رادلا هذه ةأشن فعض ايندلا

 ؟ملاعلا يف مونلا عوقو لحم امف :(تلق نإق)

 وأ ثادحألا بحص ام هنأ يعد اذإ ديرملل يغبني يذلا مث :لاق كلذ يف موللا قيرطلا يف قدص

 ًاحرفو مهئاقل ىلإ ًاناجيهو ءمهايإ هدقف دنع ةشحوو املأ دجو نإف هلاح نزي نأ هلل الإ ناوسنلا

 اذه يقشو دعس هنم ثدحلا كلذل ةعفنملا تعقو نإو ةلولعم مهل هتبحص نأ ملعيلف «مهلابقإب

 نمو ءءاوس دح ىلع تاقولخملا عيمجب تقلعت دق ديرملا ةبحم تناك نإو :لاق بحملا

 ال نأ هنازيمو ةيسفن ةعيدخ نوكي دقف نوكرلا هل يغبني الف «ناوسنلاو ثادحألا مهتلمج

 طئاحلا ىتح هللا قلخ مهنإ ثيح نم هدنع مهيواستل قلخلا نم دحأ ةقرافم دنع شحوتسي
 . يهتنا شحوتست !ذاملف هقرافي ال هاوعد ىلع اذه بوبحمف



 فرضا ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 مون ال رمقلا كلف قوف امو «ةصاخ رمقلا كلف رعقم تحت ام مونلا لحم :(باوجلاف)
 نمو :نيدلا ييحم خيشلا لاق .ةتباثلا بكاوكلا كلف رعقم تحت ام وهف ةرخآلا يف هلحم امأو

 الف توم ريغ نم ءاقبلل اوقلخ ةكئالملا نإ :لاقو .مهبر نوري ةكئالملا نوك مهضعب ركنأ انه

 يف ايؤرلا ىلع مالكلا خيشلا لاطأ دقو مهمونو مهتوم مدعل ةرخآلا يف الو ايندلا يف هللا نوري

 ال ليربج نأ «تاحوتفلا» نم رخآ عضوم يف ركذو .«تاحوتفلا» نم نيعستلاو عساتلا بابلا

 .ررحيو لمأتيلف طقف ةرخآلا يف هاري امنإو ايندلا يف هبر ىري

 ؟توملاو مونلا نيب قرفلا امف :(تلق نإف)

 ضارعإ هيف توملا نإ :ةئامثالثو رشع عباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 امأو سمشلا بيغمب ليللا لخدي امك ىوقلا عيمج كلذب لوزيو ةيلكلاب مسجلا ريبدت نع حورلا
 نيبو ىوقلا نيب لوحت ةرخبأ بجح وه امنإو ةيلكلاب مسجلا نع ًاضارعإ وه سيلف مونلا
 عضوم نودو اهنود باحسلا لاح اذإ سمشلاك مئانلا يف ةايحلا دوجو عم ةيسحلا اهتاكردم

 باحسلا كلذل سمشلا كاردإ عقي مل نإو ةايحلاك ًادوجوم ءوضلا نوكب «ضرألا نم صاخ
 . ضرألا نيبو اهنيب مكارتملا

 ؟مونلاب دلي هتوضو ضقن مدع يف ببسلا امف :(تلق نإف)

 ةدش كلذ يف ببسلا نأ : ةئامثالثو نينامثو دحألا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ةعرسب كانه هتروص ىري لب لاح هيلع ريغتي مل لايخلا ملاع ىلإ لقتنا اذإف َهِْكَي هبلق ةايح

 نمو هتراهط ضقني ام هيلع أرطي مل سوسحملا هدسج كلذكو ثدحي ملف مني مل هنأكف هناظقي

 .ثدحلا نيع وه ام ثدحلل ببس مونلا :مهضعب لاق انه

 ؟ايؤر سانلا قدصأ نمف :«تلق نإف)

 وه اذهف هيف وه يذلا هلايخ ةرضح يف هآر ام هل ىّلجت نم ايؤر مهقدصأ :(باوجلاف)
 .ادبأ هايؤر قدصت يذلا

 ؟ةقداص ايؤر لك نذإف :«تلق نإف)

 ءةدحاو ةلمج ثادحألاو ءاسنلا ةبحص مدع لاجرلا غلبم غلب نم ىلع بجاولاف :(تلق)

 سوفنلا باحصأ نإف ماعلا ءادتقالا هب ىدتقم نوكي ال نأ :هولاق ام ىلع هطرشف ًاضيأ غلب اذإ مث
 نأ ؛ةدارإلاو ةوهشلا نيب قرفلا :لاقو .ملعأ هللاو كلذ يف هب اوجتحاو هوعبت امبر ةيوغلا

 امأو ءبوبحم ريغ وأ ًابوبحم دارملا كلذ ناك ءاوس لقعلاو سفنلل دارم لكب قلعتت ةدارإلا

 ةيناويحلا سفنلا ةوهشلا لحم نإف ًاضيأو ءةصاخ ةذل هلين يف سفنلل امب الإ قلعتت الف ةوهشلا
 نوكت :ةئامو رشع يناثلا بابلا يف لاقو .ةئامو «عساتلا بابلا يف هركذ حورلا ةدارإلا لحيمو
 تعقو اذإ امأو .ريغ ال روظحملاو :هوركملاو حابملا يف .طقف رومأ ةثالث يف سفنلا ةفلاخم



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءرجلا 954

 امف تأطخأ ايؤرلا نإ :ليق اذإو ءىطخت ال كش الب ةقداص يه .معن :(باوجلاف)

 الأ ةروصلا كلت نم دارملا ام فرعي مل ثيح ءىطخملا وه اهربع يذلا امنإو «تأطخأ
 تأطخأو ًاضعب تبصأ :ايؤرلا ربع نيح هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب يبأل لاق دقي هارت

 مالكلا خيشلا لاطأ دقو ليوأتلا يف أطخأ نكلو ًاقح ىأر هنأل دساف كلايخ :هل لاق امو ءًاضعب
 .هعجارف «تاحوتفلا» نم نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف كلذ ىلع

 ملحلاو هللا نم ايؤرلا ثيدحح يف امهيلإ راشملا ملحلاو ايؤرلا نيب قرفلا امف :(تلق نإف)
 ؟ناطيشلا نم

 ىلع مالكلا يف «ةئامسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ايؤر وهف ملحلا امأو هسفن يف هيلع وه ام ىلع رمألا ايؤر يه ايؤرلا نأ :ميلحلا ىلاعت همسا

 نع ىنعملا دسفأ مونلا كلذكو دسف اذإ ميدألا ملح :لاقي «هيلع وه ام فالخ ىلع رمألا
 كلذ هل ربع ىأر امب فراعلا ملتحملا ريخأ اذإف سوسحمب سيلو سحلاب هقحلأ هنأل هتروص

 ملعلا ملحلا دسفأ امك اهلصأ ىلإ اهدرف اهب رهظ يذلا ىنعملا ىلإ .ةروصلا كلت لقنب فراعلا

 نع هدرجو ملعلا وهو هلصأ ىلإ ايؤرلا ليوأتب هلي هدرف نبلب سيلف نيللا ةروص يف هرهظأو
 درأ ينأ تيأر ينإ :لاقف ءهنع هللا يضر نيريس نب دمحم ىلإ لجر ءاج دقو .ةروصلا كلت

 امو اهجوزت هتحت همأ دجوف كلذ نع لجرلا ثحبف كتحت كمأ :هل لاقف نوتيزلا يف تيزلا

 نم لكف ةلمجلابو لمأتف نوتيزلا يف تيزلا در نم همأ لجرلا حاكن ةروص نيأو ءاهنم ربخ هدنع
 ةظقيلا يف وأ مونلا يف ناك ءاوس ملح بحاص ال فشك بحاص وهف هيلع وه ام ىلع رمألا ىأر
 . ىهتنا

 اذإف اهب ثدحي مل ام رئاط لجر ىلع نمؤملا ايؤر» :ثيدح ىنعم امف :(تلق نإف)

 ؟«تعقو اهب ثدح

 اكلم ىلاعتو كرابت هلل نإ :ةئامو نينامثلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق ام :(باوجلاف)

 اهيف مئانلا كردي يتلا داسجألا روص هديبو ايلدلا ءامسلا نود وهو حورلا ىمسي ايؤرلاب الكوم
 ةفيطللا تلقتنا ناسنإلا مان اذإف ناوكألا يف روصلا كلت نم ثدحي ام روصو هريغو هسفن

 برقم لمعو ىرخأ ةعاطب اهفلاخيف ةيفخ ةلع كلانهف برقم لمعو ةصوصخم ةعاط يف ةذل اهل
 تدجو نإو ةصاخلا ةعاطلاب ةذللا كلت اهل انملس نونف يف تافرصتلا عيمج اهدنع ىوتسا نإف
 اهنأل بجاو قاشلا ىلإ لودعلاف لمعلا اذه فالخ وه يذلا رخآلا برقملا لمعلا يف ةقشملا
 لاقو حابملاو ؛هوركملاو ءروظحملا يف ةدعاسملا يف ترثأ اذه لثم يف ةدعاسملا تداتعا نإ
 ثيدحلا اذه نم هتمهف يذلا «قساف ىف ةبيغ ال :ِةلِبَلُي هلوق ىف ؛ةثامو رشع سماخلا بابلا ىف

 نيعملا قسافلا اوباتخت ال : يأ ثيدحلا اذه مهف يف عرولا لهأ ىرج كلذ ىلعو يفن ال يهن هنأ
 اذك نولعفي ماوقأ لاب ام" :لوقي هُو ناك امك نيعم ريغل ةحلصملا هجو ىلع ةبيغلاب اوضرعو



 قرد ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 غامدلا مدقم هلحم يذلا اهب لصتملا لايخلا ة ةرضح ىلإ تاسوسحملا ةرضح نم اهاوقب ةيناستإلا

 قحلا ءاشي ام يهلإلا نذإلا نع لصفنملا لايخلا نم روصلاب لكوملا حورلا كلذ اهيلع ضيفيف
 يف ىلاعت قحلا ىري هنأ ىتح «كلذ وحنو ةذسجتم يناعملا كاردإ نم مئانلا اذهل ديري نأ ىلاعت

 كلت لقتنتف هلايخ يف اهروصت نأ دعب الإ اهربع ثيح ايؤرلا دحأ ربع ام :نذإف ءرم امك ةروص
 .اهل رباعلا لايخ ىلإ تاطيش نيزحت وأ سفن ثيدح هيف تناك يذلا لحملا نع ةروصلا

 ؟ثيدحللا ىف رئاطلاب دارملا امف :(تلق نإف)

 مكظح : يأ . [14 :سي] 4مم يلم ولات : ىلاعت لاق . ظحلا وه رئاطلا :(باوجلاف)
 لعج ايؤر ًادحأ يري نأ دارأ اذإ ىلاعت هللا نأ كلذ حاضيإو ءرشلاو ريخلا نم ءمكعم مكبيصنو
 ظحلا كلذ ىلاعت هللا روصيف هايؤر يضتقت ام بسحب رشلاو ريخلا نم ًاظح هاري اميف اهبحاصل
 ةيخزرب ةيدسج ةيناحور ةيكلم ًأاروص لامعألا نم قلخي امك رئاط ةروص ىف كلم وهو ًارئاط

 هللا اهلعج ايؤرلا تعقو اذإف اذكب همهف راط :لاقي هنأل رئاط ةروص يف ىلاعت قحلا اهلعج امنإو
 ام دنعو هل تربع امل تطقس تربع اذإف رئاطلا نيع ةقيقح يهو رئاطلا اذه لجرب ةقلعم ىلاعت
 يتلا لاحلا بسحب سحلا ملاع يف روصتيو اهطوقسل مدعنيف ايؤرلا نيع هنأل رئاطلا مدعني طقست

 امإو ضرع امإ لاحلا كلتو ريغ ال «لاحلا نيع ايؤرلا ةروص عجرتف ايؤرلا كلت هيلع جرخت

 الو تقلخ هنمو رئاطلا كلذو ابؤرلا كلت ةروص نيع يه ءاهريغ وأ ةيالو نع ةيسن امإو رهوج

 . ىهتنا نيهم ٍءام نم نحنو بارت نم مدآ قلخ- امك دب

 نم ًاءزج ايؤرلا ثيدح نم ءزج نيعبرأو ةتسلا هدفي يبنلا صيصخت هجو امف :(ليق نإف)
 ؟ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو ةتس

 ةلاسرلا لبق ايؤرلا هل تعقو ةئس نيرشعو ًاثالث تناك دلي هتلاسر نأ ههجو :(باوجلاف)
 اهنم ءزجلاب دارملاف ةحيححص اهدجت ًأءزج نيعيرأو ةتس ىلإ رهش ؟أ ةتسلا بسلاف رهشأ ةتس ةدم

 ايؤرلا نوكل ايؤر مكنم دحأ ىأر له حبصأ اذإ هباحصأل لوقي هوي ناك كلذلو فصنلا انه
 ةيامع يف سانلاو اذه هتمأ يف ةوبنلا دهشي نأ بحي ناكف يحولا أدتيم يه ذإ ةوبنلا ءازجأ نم

 ءىزهتسي مهضعب لب موي لك هنع لأسو هدصقو ءٌةلي هب ىنتعا يذلا ىنعملا اذه نع لهجلا

 اهيف ىلوأ نييعتلا مدعف هقفلا بتك يف ةروكذم عضاوم يف ةدومحم ةبيغلا نوك عمو :لاق «اذكو

 ةعانقلا ةئامو رشع سداسلا بابلا يف لاقو . يعرش مكح كلذ ىلع بترت نإ الإ نييعتلا نم

 هريغ نم ال ؛«ىلاعت هللا نم نكلو لئاسلا وه عناقلاو ةلأسملا يهو ناسللا يف اهباب ىلع اندنع
 هنولأسي هللا ىلإ [4* :ميهاربإ] «عيسرءر يبنقم# ةمايقلا موي" :نيملاظلا يف ىلاعت هلوق وهو

 نامرحلا نم هيلع فاخيو عناقب سيلف هللا ريغ لأس نم نأ ملعف .مهمئارج نع ةرفغملا

 َنيِْلا لإ اريك الو# :لوقي ىلاعت هللاو هلأس نم ىلإ نوكرلاب فوصوم لئاسلا نإف . نارسخلاو
 لاق ىلاعت هللا نأل . ملاظ ىلإ نكر دقف هسنج ىلإ نكر نمو" [10 :دوه] 4ُداّلأ ا رول



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا فلل

 ثلاثلا بابلا كلذ يف خيشلا لاطأو اهماقمب لهج كلذو ايؤرلا كلت ىلع دمتعا اذإ يئارلاب
 . ملعأ ىلاعت هللاو هعجارف تارشبملاو ايؤرلا نيب قرفلا هيف ركذو «ةثامثالثو نيتسلاو

 د هلوق كلذ يف لصألا نأ ملعا : 286 هللا لوسر ةيؤر ىلع مالكلا يف :(ةمتاخ)

 يف ينآر نم» :ِل# هلوقو هيبن ىري وأ همانم يف دبعلا ىري نأ ايؤرلا ريخ ثحبملا لوأ قباسلا
 دو دمحم نم مظعأ ىلاعت قحلا دعب سيلو .«يب لثمتي ال ناطيشلا نإف ينآر دقف مانملا

 امنإ :قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع اذإ .مانملا يف هتيؤر ىلع مالكلاب ءانتعالا انيلع بجوف

 اولخد ىتح هدونجو ناطيشلا هءاج دلو امل يلي هنأ درو امل ه4 هب لثمتي ال ناطيشلا ناك

 مويلا كلذ نمف قرتحا ناطيش هنم اند املك عاعش هل ءامسلا ىلإ هنم عطسي رون اودجوف ةكم

 يف ءاج امك هنيرق ملسأ عزفلا اذه لجألو ِهَقِِلي هتروص نم نوعزفيو نورفي مهلك نيطايشلاو
 نوك يف ببسلا وه اذهف اهمضب مهضعب هطبض دقو ميملا حتفب ملسأ طبض ىلع ءانب ثيدحلا
 .يي هب لثمتي ال ناطيشلا

 مهنأ مهاوعدو نيطايشلا روصت عنمي ملو ولقي دمحم ةروص هللا مصع فيك :(تلق نإف)

 ؟ىلاعتو كرابت قحلا

 ىلع تسبل امنإ نيطايشلا نإ :ةئامسمخو نيعبرألا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 لقعت ةروص هل سيل ىلاعت قحلا نوكل قحلا ةروص اهنأ اوعدا ةروصب روصتلاب ىقمحلا ضعب
 هدرف هللا ىده نم مهنمقف هللا انأ ينإ :مهل لاقو مانملا يف ةعامج ىلإ ناطيشلا ءاج كلذلف

 فاصوألا ةتباث ةلوقعم ةروص هل نإف يي دمحم فالخب ةلالضلا هيلع تقح نم مهنمو ًاتساخ

 طرش نم :اولاق ىتح .هيلع تدر اهريغ ةروص ىف سيلبإ ءاج اذإف ةحيحصلا ثيداحألا ىف
 قباسلا ثيدحلا يف هلوق ىنعمو هتايح يف ناك امك ةينثلا روسكم هلي هاري نأ ةحيحصلا ايؤرلا
 ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأ كلذو ًاعم يتروصو يحورو يمسج ةقيقح ىأر :يأ ينآر دقف
 هب تءاج امك نولصي مهروبق يف مهو مهروص ريغتت الو مهداسجأ ىلبت ال «مالسلاو

 .ثيداحألا

 ؟ةديعب تافاسم ىئارلا اذه نيبو هنيبو ةنيدملاب وهو هاري فيك :(ليق نإف)

 بابلا يف لاقو .سيفن مالك وهو .ىهتنا [7؟ : :بازحألا] #اوُهَج اًموُلّظ نك ُمَّنِإ» :ناسنإلا يف

 بح ُتَنِحَأ نإ» :لاق «مالسلا هيلع ناميلس نع ةياكح ىلاعت هلوق يف ةئامو نيرشعلاو عبارلا
 يبر ركذ نع ريخلا تببحأ :هانعم .ةيآلا .575 :ص] «ِباَّسلِي تراث يح ٍقَر ٍرْكذ نع ِرْيل
 .ًاحسم قفطف :هلوق امأو ليخلا نم دايجلا تانفاصلا ىه ريخلاو كلذل هتيبحأف ةيريخلاب ريخلا
 ءايبنألا نأل ايندلاب ًاحرف ال ءهبر ريخب ًاباجعإو ءاحرف ءاهقوسو اهفارعأ ىلع هديب حسمي : يأ
 بهذ نم ًادارج هل هللا لسرأ نيح ءمالسلا هيلع بويأل عقو ام هبشت هذهو كلذ نع نوهزنم

 ريخلا ناميلس بحأ امف .ىهتنا بر اي كتكرب نع يل ىنغ ال :لوقيو هنم هبوث يف وثحي راصق



 فن ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملل يثرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا

 بجي ىتح هسأر يف يتلا نيعلا ةيؤر مكح اهمكح سيل مانملا ةيؤر نأ :(باوجلاف)

 لب يترملا روضح يعدتسي ال كلذو يئارلا بلق يف يتلا نيعلاب دي هل ةيؤرلا امنإو روضحلا

 ةآرملا يف ةروصلا ىرت امك كلذو «شرعلا ىلإ ضرألا موختو برغملا ىلإ قرشملا نم ىرب
 اهيف مستري ةآرملاك ةنطابلا نيعلا نأ مولعمو ةآرملا مرج ىلإ ةلقتنم روصلا تسيلو اهل ةيذاحملا
 .تايلقسلاو تايولعلا نم اهلباق ام

 ةفلتخم تافص ىلع دحاو تقو يف ريثك عمج قي هآر اذإ اميف مكحلا امف :(ليق نإف)

 رخآو ءاليوط رخآو ءأيكاب رخآو ءاكحاض رخآ هاريو ًاباش رخآ هاريو ًاخيش مهضعب هاري نأك
 ؟كلذ ريغو «اريصق

 هلاثمو 8# يئرملا ىلإ ال نيئارلا ىلإ ةعجار اهلك تافالتخالا هذه نأ :(باوجلاق)
 ةريبكلا ةآرملا يف ههجو ىري ناسنإ هجو تلباق اذإ ريداقملاو لاكشألا ةفلتخملا ةريثكلا ايارملا

 ءًأرعقم ةرعقملا يفو «ًاليوط ةليوطلا يفو ءاجوعم ةجوعملا يفو ءًاريغص ةريغصلا يفو ًاريبك
 ىئرملا هجو ىلإ ال ىئارلا لاكشأ تافالتخا ىلإ ةعجار كلذ ىف تافالتخالا ىف كلذ ريغ ىلإ

 هتعيرش ىلع مهتماقتسا بسحب ةفلتخم هيلإ ةبسنلاب مهلاوحأ ل يبنلل نوؤارلا كلذكر
 . يئارلا ىلإ عجار وهف هلك يبنلا ةروص يف صقنلا نم ىري ام عيمج نأ ملعف مهجاجوعاو
 مهعابط زئمشت ئمشت ىقمحلا نم ةعامج ىرأل ينإو :ىلاعت هللا همحر ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لاق
 ىلع لك هللا لوسر ةيؤر نم هانركذ يذلا اذه لثم يف ءاهوحنو ةآرملاب لاثمألا برض نم

 لاثمألا هللا برض نيح لبق نم اورفك نيذلا لوت نوماضي مهنم لهج كلذو ةقلتخمم تانص

 امك ٌةَضوُعب اَم اَلَقَم َبِرْضَي نأ ءحَمْنَم ال هلأ نإ :ىلاعت هللا لزن أ ىتح توبكنعلاو ةبايذلاب

 تاميهفت يف ءيش مظعأ لاثمألاف ةراقحلاو رغصلا يف ملعأ هللاو ينعي .(16 :ةرقبلا] 4 اهم

 ام يناعملا روص نم لاثمألا يف ىرت بلقلا نيع نآ : ينعي بولقلا ايارم لاثمألا اولاقو ىنعملا
 اَمَر َنياَنلِل اهيِرْصَن لدتنَأْلا َىلَيَو» : ىلاعت لاق + ءاسجألا روص نم ةآرملا يف سأرلا نيع نيع هارت
 ةبورضم لاثمأ اهرثكأ ءامسلا نم ةلزنملا بتكلاو .[#4 :تربكنملا] 463 َنوُميَصْلا اَّلِإ آكهّذقَمي
 كلت نإف ةقيقح هل ءار ةفلتخملا لاكشألاو روصلا كلت ىلع يي هللا لوسرل يئارلا نأ ملعف

 تانفاصلا :ينعي باجحلاب تراوت امل اهيلإ قاتشا كلذلو ريخلا بح بحأ ىلاعت هنوكل الإ

 :لاقو ّيلع اهودر :لاقف هير ركذ نع ريخلا بح هل بجوأ يذلا لحملا دقف هنوكل دايجلا

 ةالصلا الو ركذ انه اهل سيل سمشلا نإف ليلد سمشلل يراوتلا اولعج نيذلا نيرسفملل سيلو

 اميف مهحاورتسا امأو :لاق «ةتبلأ رهاظ هجوب هولاق ام ىلع لدي ال .ةيآلا قاسمو نومعزي يتلا

 وأ بهذلا تنتف :لاقي رابتخالا يه ةنتفلاف 6" :ص] 4َنسِلُم اَنَتَك َدَقَلَو» :ىلاعت هلوقب هورسف

 ذإ هرايتخا نوكي دب الو ليخلا هقلعتم ناك ذإ هاتلق ام كلذ يفاني الف رانلاب امهتربتخا اذإ ةضفلا

 امنإ هنأ مالسلا هيلع ربخأف ءاهنيعل اهبحأ وأ ءاهت هللا ركذ نع ؛مالسلا هيلع اهبحأ له اهآر



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا افرول

 تيأر :ناسنإلا لوقي امك اذهو دليلي يبنلا وه اهتطساوب يئرملاو ةيلايخ هل ةلثمأ اهلك روصلا

 تيأر هانعم امنإو هيف هاري ىتح ءاملا ىلإ ًالقتنم سيل ههجو نأ ًاعطق مولعمو ءاملا يف يهجو

 ىتح هل ةقيقح ال ذإ هيلإ تفتلي ال ةطساو لاثملا نوكيف ءاملا ىف هلاثم ةطساوب ىهجو ةقيقح

 يتلا هتردق بئاجع نم كلذو اهتطساوب كهجو ىلاعت هللا كيري ةئيه وه امنإو هتاذل ًايئرم نوكي
 تيأر :كلوق نيبو «ينيعب يقيدص هجو تيأر لوقت نأ نيب قرف الو اهكرد نع ماهفألا لكت
 رظن نم نأ ةداعلا ىرجأ ىلاعت هللا نأ ريغ دحاو نيتلاحلا يف يئرملا ذإ ءاملا يف يقيدص هجو

 ره هاري ًائيش ليقصلا كلذ يف نأ نظيف ههجو ليقصلا كلذ يف ىري ةآرملاو ءاملاك ليقص يف
 نانول موقي الو صاخلا هنولب نولتي لاحلا كلذ يف ليقصلا نأل .لطاب لاين كلذو ههجول الاثم

 « هدسحاو هحورب ةقيقح هآر دقف همون يف دي يبنلا ىأر نم :اذه ىلعف ةدحاو يف دحاو لحمب

 يف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج ىري ناك امل هٌوِْيَي هنأ امك .«قلطأو ينآر دقف» :هلَي لاق امك
 يلازغلا ناكو : هللا همدح و ينيوزقلا رهاط وبأ خبشلا لاق .ًالاثم ال ةقيقح هاري يبلكلا ةيححد ةروص

 امنإو ةنيدملا ةضور يف عدوملا هصخش ةقيقح ري مل دلي هللا لوسر ىأر نم :لوقي هللا همحر

 امنإ لاثملا نم مئانلا هاري ام :لوقي ناك هنأ ًاضيأ يلازغلا نع انغلبو :لاق هصخش ال هلاثم ىأر

 ام يردأ الق كلذب ماتملا يف هللا ةيؤر هبشو لكشلاو ةروصلا نع ةسدقملا :ْةْقَي هحور لاثم وه
 .ها هللا همحر هب دارأ

 ؟نآلا ةظقيلا يف يك يبنلا ةيؤر ىعّدا نم قدصي لهف :(تلق نإف)

 مساق حلاصلا خيشلاو يسانبألا ةيطع حلاصلا خيشلا ينربخأ دقو قدصي معن :(باوجلاف)

 مهنأ يعفاشلا ايركز يضاقلاو ءهنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا ةبرت يف ميقملا يبرغملا

 ةظقيلا يف .ةلودشا لوسر تيأر :لوقي ىلاعت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خيشلا اوعمس

 !معن :لاقف ؟هللا لوسر اي ةنجلا لهأ نم انأ له :اهنم ةرم يف هل تلقو ةرم نيعبسو ًاعضب

 نيدلا لالج خيشلا تلأسو :ةيطع خيشلا لاق «كلذ كل :لاقف «قبسي باذع ريغ نم :تلقف

 عمتجأ انأ ةيطع اي :يل لاقف .يل تعقو ةرورض يف يروغلا ناطلسلاب عمتجي نأ ةرم

 يذلا كلملا نم ءزج اهنإف اهيلإ هتجاحو اهلامكو اهتسح عم اهنيعل ال اهايإ هبر ركذ نع اهبحأ
 هنع جرحلا عفرو عومجملا يف لأس ام ىلإ قحلا هباجأف هدعب نم دحأل نوكي ال نأ بلط

 مي نمْيلْس دروادإ انبَمَوَو 9 بألا ارإزأ رْكَدَتلَو ديت اَكَنَنُي ديب كي ُهَلَرَأ ثتكظ :هلوقب 203 لا ا ا ا الحلا رمل م ل كرا 7 يصرع ل رع 2ك لص رجول مج لا 2101 5 5
 0 سلا مجول ب معمل مساج م ا رع خم لح مج ع 5 مصرع مج 3 3 - 00

 ٍرْكذ نع ا بح ُتَبَعَت هْيِإ لاق (©3) ُداَيْلِل تفصل ثعلب ِهيلَع ضرع ْذإ 9 كدر مهني ٌدبَمل
 يلع ممل ع سوس ا نم رحم مصدر ريقشكاو مكي 4 2 ا ل ا ا يا تا حرا لع حرج ل

 لع انّيلأَو نسلم انه دقو ٍقاتتقألاو يوثلأب انكَسَم َقْفِطْع ع اًعودر ال باجحلاب تراون قح فر
 9 ْباَعرلا تأ َكَنِإ عيب ني رمل ىتِبَي ال اكلم ل تَعَو يل ْريْغأ بَ لَك 69 بأ مث انسب هيب متل رع سا 3 7 طحم مع ع 3 30 0 ا ممم مس مج متت 00 2 و رع رص 52
 ىف َنينَرَقُم نيلي 9 نسارَعم وَ لع تليق ©7) باح ثََح َنُي هويت, كج حيزا هل انش



 فرخ ةرخآلاو ايندلا يف ن ريثمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف :تورشعلاو يناثلا ثحبملا

 رقع كلذ دب ةكالملا ب لق ةرورا دسج يف يوتا هيلع ست ةكبالملا تناك يحصل

 بلقلاب ةظقي لَك .يبنلا ةيؤر عقت ام رثكأو :روكذملا مساق خيشلا لاق .ىهتنا هئاوتكا ىلع هل

 يه امنإو اضعب مهضعب سانلا ةيؤرك هدو يبنلا ةيؤر تسيلو :لاق .رصبلا ةيؤر ىلإ ىقرتت مث
 خيشلا فلأ دقو .ها هرشاب نم الإ هتقيقح كردي ال ينادجو رمأو «ةيخزرب ةلاحو ةيلايخ ةيعمج
 ناك نم هيف ركذو كلملاو يبنلا ةيؤر ناكمإ يف كلحلا ريونت هامس ًاباتك روكذملا نيدلا لالج

 امم ائيش هسفن نع ركذي ملو ءاملعلاو ءايلوألاو ةباحصلا نم ةظقي ةكئالملابو هلق يبنلاب عمتجي
 نم قدصيف .كلذ لثم يف نومهتي ال نيذلا تاقثلا لودعلا ةثالثلا خايشآلا ءالؤه نع هانركذ

 دبعلا نيب :لوقي هللا همحر يبرغملا دمحم خيشلا ناكو ًاقلطم ةظقي وكي هللا لوسر تيأر :لاق
 ةعستو ةئامعستو ماعم فلأ نوعبرأو ةعبسو ماقم فلأ اتئام ةظفي كَم هللا لوسر ةيؤر ماقم نيبو

 يضر ناكو «ةظقيلا يف ةيؤرلا ماقم هل حمصي ىتح اهلك اهعطق نم كلاسلل دب ال اماقم نوعستو
 ىعذدا نإو بذاك وهف ةباحصلا هتأر امك يي هللا لوسر ةيؤر ىعّدا نم نإ :ًاضيأ لوقي هنع هللا
 دادعتسالا لامك يف غلاب نم نأل كلذو هنم عنمي ال اذهف ًاناظقي بلقلا نوك لاح هبلقب هاري هنأ

 بحأ اذإو ىلاعت قحلل ًابوبحم راص ىلوألا فالخ نم ىتح ةمومذملا لئاذرلا نم بلقلا فيظنتب
 لوسر ىأر امف ٍدئتيحو :لاق ناظقي هنأك «هبلق ةينارون ةرثك نم همون يف ناك أدبع ىلاعت قحلا
 ىلإ خزربلا نم اهئيجمو ةفيرشلا هتاذ لاقتنا ريغ نم حابشألا لكشب ةلكشتملا هحورب الإ .ةلوللا
 . ىهتنا حارصلا قحلا وه اذه حاورلاو ءيجملا ةفلك نع اههيزنتو اهتماركل يئارلا اذه ناكم
 .مالسلاو ةينامسجلا ساوحلا ةظقي ال بلقلا ةظقي ةظقي هاري هنإ :لاق نم لوقب دارملا نأ ملعف

 ؟ةروصلا هذه نم هعمسي امب لمعلا يئارلا ىلع بجي لهف :(تلق نإف)

 للخلا قرطت فوخلو ةمصعلا مدعل كلذ لثمب لمعلا دحأ ىلع بجي ال :(باوجلاف)

 .ًاحيرض ًاصن فلاخ نإ اميس ال رهاظلا عرشلا ىلإ

 ؟مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا هاري ام مكح امق :(تلق نإف)

 نأ كلذو مانملا يف هنوري امب لمعلا ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايينألل نأ :(باوجلاف)

 : ص] * 2 باتت نم قلن انَدِع ُمَل َّنإَو © باي ِررَعِب كيل أ ندم اَنْئََطَع اذه 7 داتسألا
 .هريغل عقي امك ًائيش ةرخآلا كلم نم كلملا اذه هصقني ام : يأ . [غ 0

 بايلإ يف لاقو . ملعأ هللاو ررحسيو لمأتيلف خيشلا ريغل هرأ مل بيرغ ريسفت اذه :(تلق)

 ةلقو ةرثك عرشلا ىلع هيشم بسحب نوكي دبعلا نع هللا اضر نأ ملعا :ةثامو نيرشعلاو «نماثلا

 يف لمعلاب لخأ نمو لماكلا اضرلا بحاص وهف ةعيرشلا نم ءيش يف لمعلاب لخي مل نمف
 هسفن ىلع ناسنإلاو حوضولا ةياغ يف نازيم اذهو لخأ ام ردقب ءاضرلا نم صقن اهنم ءيش

 دبعلا ىلع بجي :ةثامو نيرشعلاو عساتلا بابلا يف لاقو هضعب يف ىنعملاب .ىهتنا ةريصب
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 ينيع نإ ثيدح كلذ ديؤيو ةظقيلا مكح- همكح مانملا يف هنوري امو ًاقح الإ نوري ال ءايبنألا
 ملع ةنازخ نم وه ذإ قح مهلاثمأ ملاع يف عبطني ام عيمجف ءايبنألا كلذكو يبلق ماني الو نامانت
 . ليوأتلا الو هيف أطخلا نكمي ال اذهو «يوامسلا توكلملا طسوتب قحلا

 ؟ليوأت ىلإ جاتحي لهف ةيولعلا ةهجلا ىلإ مهبولق رون سكعنا اذإف :(ليق نإف)

 رشع دحألا هتيؤرو فسوي ةصق يف عقو امك ليوأت ىلإ جاتحي كلذ لثم نأ : (باوحلاف)

 ىلاعت هللاو 1٠٠١ :فسوي] «اَقَح قر اَهَلعَج َدَق ُلْبَق نم َىَبْدَد ُلبوَأَت اذه :فسوي لاق اذهلو ًابكوك

 , ملعأ

 :نورشعلاو ثلاثلا ثحبملا

 مهب ناميإلا بوحوو نجلا دوجو تابثإ يف

 ةلزنملا بتكلا عيمجو نآرقلا قطن عم مهتابثإ ىلع ًافلخو افلس ةنسلا لهأ عامجإل كلذو

 اممو :ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لاق .نولسانتيو نوحكانتيو نولكأي قطانلا قلخلا نم مهو مهب
 الصأ نجلا ةلزتعملا تركنأ دقو :لاق ةيفخلا مهراثآ نم سائلا ةماع ليخت مهدوجو ىلع لدي

 كلذب اودرف مهرارشأو سانلا ةدرم نع ةرابع نيطايشلاو سانلا ةاهد نع ةرابع نجلا نأ اومعزو

 . مهئاصوأو مهدوجو ىلع لادلا نآرقلا صن

 ؟مهلك قلخلا لوصأ مكف :(تلق نإف)

 «بارتلاو ءءاملا :ءايشأ ةعبرأ قلخلا لوصأ نإ :يدرواملا هلاق امك :(باوجلاف)

 راثلا نأ مولعمو مهنع نايفاخ رانلاو ءاوهلاو قلخلل نارهاظ بارتلاو ءاملاف ءراتلاو ءءاوهلاو

 جراملا وه بهللاو ةيضحم ةملظ ناخدلاو سضحم ًءايض رونلاق «ناخدو بهلو رون ىلع ةلمتشم

 ةكئالملا ىلإ ةبسن مهلف رائ نم جرام نم ناجلا هللا قلخو ..ضحملا ررشلا وهو طسوتملا

 نمؤملاو يصاعلاو عيطملا مهنم ناك كلذلو ةيناخدلا ةملظلاب نيطايشلا ىلإ ةبسن مهلو ةيرونلاب
 ران يه :لبق .[57 :رجحلا] 407 ورمل رأ ني لَم ني ُهََقلَح آليا : ىلاعت لاق .رفاكلاو
 نجلا نم مأ ةكئالملا نم وهأ هيف اوفلتخا دقف سيلبإ امأو «قعاوصلا ران يه :ليقو سمشلا

 كنإف اهيف ةمكحلا هجو تيأر ولو يصاعملاب اضرلا يغبني الف ىضقم لكب ال هللا ءاضقب اضرلا

 عجراف هرث مل نإو اهلعف يف كنع ضار ريغ ىلاعت قحلا ىرت فشكلاو ةيؤرلا حيحص تنك اذإ

 .00 :رمزلا] © كل مِداَبِعِل نصري الَوإ# عرشلا مكح ىلإ

 نكي مل اذإ ماعلا ديحوتلا ةرضح باحصأ يصاعملاب اضرلا يف مقي نم رثكأو :(تلق)

 رفك اذهو ةعيرشلا هي تءاج ام فالخ هللا نم رمأب اويطوخ مهنأ مهسوفنب نونظيو خيش مهل



 5١ مهب ناميإلا بوجوو نجلا دوجو تابثإ يف :ثورشعلاو ثلاثلا ثحبملا

 ىلإ مهنم سيلبإ اوبسو ةكئالملا مهبراحف ضرألا يف اوربكتسا نيذلا نجلا نم ناك :موق لاقف

 هيف قدصيف ًاينج بسنلا نم ناكو مهسفنأ نم موقلا ىلوم نإف ةكئالملا نم مكحلاب راصف ءامسلا
 لاق .نيرفاكلا نم ناك هلعف رابتعابف ًاعون ةكئالملا نمو ًالعف نجلا نم هنإ :ليقو نالوقلا
 ماعنألاو ناسنإلاك ءاملاو نيطلا نم رحبلاو ربلا ناكس قلخ ىلاعت هللا نإ مث :يدرواملا

 ءالؤه راصف ءاملا تابن نم اهريغو عدفضلاو ناتيحلا قلخو «تارشحلاو رويطلاو شوحولاو

 امهو امهيلصأ دوعبصل نيدعاص نيسنج ةعبرألا لوصألا نم تاقولخملا نم ةعبرألا سانجألا
 هلك كلذ ركذ :رحبلا ناويحو ربلا ناويح امهو امهيلصأ طوبهل ناطباه ناسنجو نجلاو ةكئالملا

 اهل نيركنملا ظافلأ نم تارابعلا هذه تلقن امنإ :لاقف .رذتعا مث «ةوبنلا» باتك يف يدرواملا

 خيشلا لاق . ىهتنا ةجحلا مازتلا ىلإ ىعدأو مهذنع عقوأ نوكي موصخلا ناسلب لالدتسالا نأل
 ةروص لوزت نأ هللا ةردقب هقلخس مت اذإ دب ال ءالؤه نم سنج لك نأ ملعاو :هللا همحر رهاط وبأ

 نيطلاو ءاملا ةروص هنع تلاز فيك ناسنإلا لمأتو هلصأ هبشي ال رخآ لكشب لكشتيو هلصأ

 ةئيهلاو ةصوصخملا روصلا هذهب لكشت مث كلذ ريغ ىلإ ةرشبو امظعو أامحل راصو «بارتلاو
 هبشي ال ةفلتخم اهلاكشأو رويطلاو عابسلا نم تاناويحلا عيمج يف لوقلا كلذكو .ةدوهشملا

 رهاظ نع ءاوهلا ةروص تلاز دق هنإف نيطايشلاو نجلاو ةكتالملا ةفص نوكت اذكهو اضعب اهضعب

 الاكشأ راونألا كلتل نإ مث «نييناحور اومس كلذلو ًافاطل تائيه مهل هللا روصو مهداسجأ

 : ىلاعت هللا الإ اهملعي ال ةيضرألا تاناويحلا لاكشأك اهضعب زيامتي اهتاذب ةقئال ةفيطل ًاروصو

 اهنكلو اهعونت يفو اهتافالتخا يف ةمزال ةروصلا كلتو ١*[ :رثدملا] ره الإ كير يُج كلب اني

 يتلا روصلاك ةضراع اهضعب نوكي دقو حايرلاو ءاوهلاك اهتفاطل ةياغل انراصبأ نع ةعونمم
 ىرجم مهل يرجي كلذو مهنع لوزت مث اهتطساوب ءايلوألاو ءايبنألا مهاريف ًانايحأ اهيف نوروصتي
 ءاوهلا روصتيف ءاوهلاب جزتمت اهنأك ةقرلاو ةفاطللا ةبلغل مهماسجأ نأ هببسو اثل سابللا فالتخا

 حرق سوق ماسترا ءاوهلا ةمسترم رهظت ةراتو ءاوهلا نود يئارلا نيع يف روصلا نم اوؤاش امب

 ىأر امك .كلذ ريغو ةرفصلاو ةرمحلاو ةرضخلا ةروص يف ًاضيأ نورضاحلا اهاري ىتح

 دجسملا يف هعم ناكو سابعلا هوبأ اهري ملو لكي يبنلا عم ليربج ةروص سابع نب هللا دبع

 : لاق . ليوأتلا هملعيو نيدلا يف ههقفي هللا نكلو ىمعيس هنإ امأ :لاقف كلذب ولي يبنلا ريخسأف

 نم عرشلا نازيم يمرت نأ كايإ :ةئامو نيعبرألاو سداسلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو مهفاف ًادبأ
 امم سانلا همهفي ام فالخ هنم تمهف نإو .هب مكح ام ىلإ رداب لب يمسرلا ملعلا يف كدي

 يهلإ ملع ةروص يف يناسفن ركم هنإف هيلع لوعي الف هب مكحلا رهاظ ءاضمإ نيبو كنيب لوحي
 ماقملا اذه مهيلع سيتلا نمم هللا لهأ نم نيقداص موقب انعقو دقو :لاق رعشي ال ثيح نم

 :لاق . كلذ يف نوئطخم مهو مكحلا كلذ لطبي امم مهمهف نم رهظ امو مهفشك اوحجرو

 لوع نم لكو ىلاعت هللا لهأ دنع الو ءيشب اندنع سيل صنلا ىلع فشكلا ميدقت نأ ملعاو
 يف لاطأو ًالامعأ نيرسخألاب قحلو ىلاعت هللا لهأ عرش يف ماظتنالا نع جرخو .طلغ دقف هيلع



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا سح

 سايل يأ يف رهظن نأ انردقأ امك اوؤاش ةروص يأ يف اورهظي نأ ىلع نجلا ىلاعت هللا ردقأ دقو

 انسايل نأ ريغ ةرخسم مهل روصلا لاكشأ تناك كلذك ةرخسم انل سبللا لاكشأ نأ امكف انئش

 ناك املو :لاق هتلكاش ىلع لمعي لكو ةعشألاو ءاوهلا جسن نم مهسابلو زقلاو لزغلا جسن نم
 نكلو انراصبأ نع مهماسجأ تقد روطتلا ةعرس يف : ينعي ءاوهلا نم قرأ ينجلاو كلملا مسج

 هب اولكشت ام ىلع ةردقلا مهاطعأو ءاوهلا فّيك ينجلا وأ كلملا انيري نأ لجو زع هللا دارأ اذإ

 ْوَلَوأ# :ىلاعت لاق امك ةروصلا كلت ىلع سانلا مهاريف اوؤاش ةروصو لكش يأب ءاوهلا سابل نم

 نوكي ال كلملاو [9 :ماعنألا] 4( تروشبلب ان مهيلَع انَسبِللَو اَلُْجَي ُهَنلكَجَل اكن ُهَنَح
 فئاكت اذإ ءاوهلا نأل فئاكتملا ءاوهلا ةطساوب لجرلا ةروصب لكشتي امنإو ةقيقحلا يف الجر
 .بارسلاك هكاردإ نكمأ

 يزل ال ُكَيَح ني ٌَيَيَو ره معَ ْوَنإظ : ىلاعت هلوق نم ىنعملا امف :(تلق نإف)
 ؟[710 :فارعألا]

 امأو اهيلع هللا مهقلخ يتلا ةروصلا يف مهنورت ال ثيح نم ملعأ هللاو هانعم :(باوجلاف)

 .ًاريثك عقاو وه لب عنم الف رهو بلك نم مهروص ريغ يف اولكشت اذإ مهتيؤر
 اهباوج بلطي ديحوتلا يف ًالاؤس نيعبسو فينب ينءاج مهنم ًاصخش نأ عقو دقو :(تلق)

 شارفلا نظف اليل كلذو سندلا نم ةملاسلا لمرلا بالك لثم رفصأ بلك ةروص ىلع .ناكو ىنم
 باجحلا فشك هتيمسو اهنع مهتبجأف نيطلاو ءاملاب هلك دجسملا لسغف ةقيقح بلك كلذ نأ
 .فيطل دلجم وهو ناجلا ةلئسأ هجو نع نارلاو

 ؟ايندلا يف امك ةنجلا يف انع نيبوجحم نونوكي لهف :(تلق نإف)

 اننوري مهنإف مهنم صاوخلا الإ انوري الو مهارنف كانه مكحلا سكعني لب ال :(باوجللاف)

 ىلع نوقاب مه مأ اهيف اوروطت يتلا ةروصلا بسحب مهتاوصأ فلتخت لهف :(تلق نإف)

 ؟ةيلصألا مهتاوصأ

 سفن يف هميرحت تبث ام هل لحي يِهْلِإ دراو فشكلا لهأ نم دحأ ىلع درو اذإو :لاق مث كلذ
 عوجرلا هيلع بجوو سيبلت هنأل دراولا اذه كرت ًامزج هيلع بجو يدمحملا عرشلا نم رمألا
 دعب دحأل ميرحت الو ليلحت ال هنأ مهعمجأب فشكلا لهأ دنع تبث دقو تباثلا عرشلا مكح ىلإ

 اذه لئاوغ نم اوظفحتو ءانناوخإ اي اونطفتف :لاق مث كلذ يف لاطأو ءةوبنلاو ةلاسرلا عاطقنا

 نماثلا بابلا يف لاقو ملعأ هللاو حصنلا يف يلع بجاولا رمألا تيفوو مكتحصن دقف فشكلا

 ةسارقلا رون فاضأ امنإ .4هللا رونب رظني هنإف نمؤملا ةسارف !وقتا» :ةل# هلوق ىف ةئامو نيعبرألاو
 مومذملا فشكيف ءامسألا ماكحأل عماجسلا وه هللا مسالا نأل هريغ نود هللا مسالا ىلإ



 قضحو مهب ناميإلا بوجوو نجلا دوجو تابثإ يف :نورشعلاو ثلاثلا ثحبملا

 اولخد يتلا ةروصلل مكحلا ذإ اهب اورهظ يتلا ةروصلل ًاعبت مهتاوصأ فلتخت :(باوجلاف)

 .تاناويحلا رئاس نم كلذ ريغ وأ ةميهب وأ يمدآ نم اهيف

 ؟نوفلاخي مأ انمالك فورح عيمجب نوقطني لهف انتروص يف اولخد اذإف :(تلق نإف)

 عيمج يف انتاوصأ مهتاوصأ هبشت الف ضعبلا نود ضعبلا يف نوفلاخي :(باوحلاف)

 ًاقابطنا بلطت اهنأل ةفيثكلا فورحلا جراخم ىلع نوردقي الف ةفيطل مهماسجأ نأل كلذو رومألا

 .مهدنع دوجوم ريغ كلذو ةبالصو

 ؟فورحلل صقانلا مهمالك نم ملعلا انل لصحي فيكف :(تلق نإف)

 ؟ةيناسنإلا ةروصلا ريغ يف وهو رشبلا مالكب ملكتي نأ ىلع مهدحأ ردقي لهف :(تلق نإف)

 .ةداعلا هل تقرخ نإ الإ أدبأ كلذ ىلع يناحور ردقي ال :(«باوجلاف)

 :ةغللا يف جراملاو رات نم جرام نم قلخ ناجلا نأ ثحبملا لوأ مدقت دق :(تلق نإف)

 ؟طالتخالا اذه امق ءطالتخالا

 وهف ءارهلا لاعتشا وهو بهل اهل رهظي اذهلو داوملا ةبوطر اهيف ةبكرم ران وه :(باوجلاف)
 .بطر ٌراح

 مسا مهيلع ىقبأ ملف ةصاخ ءادعبلا ءايقشألا مه نجلا نم نيطايشلا نإ :(تلق نإف)

 ْ ؟ثاجلا وه يذلا سجبلا

 وه يذلا رشبلاو ةكئالملا نيب قلخ ناجلا نأل نجلا مسا مهيلع ىقبأ امنإ :(باوجلاف)

 مكح هيلع بلغي مل ًاصلاخ ًايعيبط ناك ولو ربكت اذهلو يرصنع ناجلا نأ مولعمو ناسنإلا
 رانلا ةفاطلب ةيرونلا حاورألا ىلإ هجو هلف ةأشنلا يخحزرب وهف ةكئالملا لثم ناكو ربكت ام رصنعلا

 ةراشإلا ترم امك ًادامر ًايرصنع ناكف ةباينلا هجو ًاضيأ هلو لكشتلاو باجسحلا هل نأ ليلدب هنم

 ًالثم ديمحلا مسالا ىلإ ةسارفلا رون فاضأ كي هنأ ولف ةواقشلاو ةداعسلا تاكرحو ءدومحملاو
 هتسارف تناك نمو :لاق ةصاخل ديعسلا دومحملا الإ هتسارف روثي ىري سرفتملا ناك امل

 ةيمكحلا ةسارفلا ىلإ ةدئتسم هتسارف تناك نم فالخمب ةسارف هل ءىطخت الف ةينابرلا تامالعلا

 ةفخو «ةنايخلاو ءةحقلا ىلع ليلد وهف «ةريثك ةقرز وأ ةرقش اذ ضيبأ ناك نم :ًالثم مهلوقك
 قاروأ ثالث وحنب ةيمكحلا ةسارفلا ةلثمأ ىف لاطأو ةيلك ةدعاقب سيل اذه نإف قوسفلاو لقعلا

 / .تئش نإ اهعجارف

 امإ عرشلا ىلإ رظنلاب ؛لاوحأ ةثالث نم ىلاعت هللا ةفرعم يف ناسنإلا ولخي ال هيف :(لاقو)
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 هب رعشي الو مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي هنأ فيطللا مسالا هاطعأو .يدرواملا مالك يف هيلإ

 ردقأ امف ًاناطيش مث نأ انملع ام انرودص يف هتسوسوو ناطيشلا ةمل ىلع انل عراشلا هيبنت الولو

 الإ مهكردت ال انراصبأ تناك اذهلو فيطللا مسالا الإ سانلا نيعأ نع راتتسالا ىلع ناجلا

 ؟دسجلا ظفلو مسجلا ظفل نيب قرف مث لهف :(تلق نإف)

 امهنيب نإ : ةئامثالثو نيعبرألاو ثلاثلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 امأو ىري ال امو هنم ىري ام ةفيثكو ةفافشو ةفيطل مومعلا يف فورعملا وه مسجلا نأ كلذو ًاقرف

 هكارذإ رهظي ام هنمو ماسجألا روص يف ةلثمملا ةظقيلا يف يناحورلا هيف رهظي ام وهف دسجلا

 . ىهتنا ماسجأب اهسفن يف رومألا هذه تسيلو سحلا هيطعيو ماسجألاب هبشي امم همون يف مئانلل
 كلملا وه كلملا وأ ينجلا اهيف روطتي يتلا روصلا ةطساوب يئرملا لهف' :(تلق نإن)

 ؟ينجلا وأ ةققح

 وه تاوصألاو فورحلا ةطساوب عومسملا نأ امك ةقيقح ينجلاو كلملا معن :(باوجلاف)
 نأ هنأش نم قطان يئاوه ناويح وه : :لامف ينجلا دح نع مهضعب لئس دقو . ًاقح هللا مالك

 . ةفلتخم لاكشأب لكشتي

 مأ انمسق ربي الف ىلاعت هللا ءامسأب هيلع ناسنإلا مسقي نم نجلا نم مث لهف :(تلق نإف)

 ؟مهيلع مسقأ نم مسق نوربي مهلك
 كلذ نع مهسفنأ در ىلع نوردقي ال مهيلع مسقأ نم مسق نوربي مهلك : (باوجلاف)

 تئرق اذإ امنإو مئازعلاب الإ نوييجي ال نجلا نإ إ لاقيو :رهاط وب أ خيشلا لاق .سنإلا فالخب

 ةعاطلا ىلإ مهدريو مهرضحيف ينجلا ىلع عقي سمشلا عاعشك عاعش اهل ناك نونجملا ىلع
 امك ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلسل نيرخسم اوناك دقلو نايصعلا مهنكمي ال ثيحب اعوط

 ةضفلا يف رانلا لوخد مدآ ينب فاوجأ نولخدي حيرلاك فاطل داسجأ مهو حيرلا هل ترخس

 يفو هيلع مئازعلا ةءارق دنع برطضي باصملا كلذكو ةطوبلا يف برطضت اهارتف ةباذملا

 ليطعت ىلإ يدؤي اذهو ًالعفو ًالاح اندنع ديحوتلا ديرجتب لئاقلا وهو ًاضحم ًاينطاب نوكي نأ
 وهف ةينيد ةدعاق مده ىلإ يدؤي ام لكو عراشلا هدارأ امع مهلودع يف ةنطابلاك عرشلا ماكحأ

 كلذ هيدؤي نأ ثيحب ًالغوتم ًالغلغتم ًاضحم ًايرهاظ نوكي نأ امإو نمؤم لك دنع ًاقلطم مومذم

 عم ًايراج نوكي نأ امإو «ًاعرش مومذم ًاضيأ اذهف وه هلقع دح ىلع هيبشتلاو ؛ميسجتلا ىلإ
 ةلاح هذهف مدقب ًامدق فقو فقو امثيحو ىشم عراشلا ىشم امثيح ناسللا مهف ىلع عرشلا

 مبيت نْومَتأم َهَلَأ نوبت َرْسشُك نإ لق :هلوق يف انل ىلاعت قحلا ةبحم تحص اهبو ةطسوتم
 ثلاثلا بابلا يف لاقو .كاده ىلوتي هللاو سيفن هنإف كلذ ملعاف ١[. :نارمع لآ] هنأ



 25ه مهب ناميإلا بوجوو نجلا دوجو تابثإ يف :نورشعلاو ثلاثلا ثحبملا

 .مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجيل ناطيشلا نإ ثيدحلا

 ؟نوفلكم نجلا نأ ىلع ليلدلا امف :«تلق نإف)

 َنوُعِمَتْسَي نجلا نع ارقَث َكْيلِإ انفرص دِإَو## :ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلا :(باوجلاف)

 اوتأ دق ةلشنلا نطيب مهار وي ناك دقو .نيبيصن نج نم ةعست اوناكو [14 :فاقحألا] # نافل

 وه امك تاولصلا مهيلع بجوأو نمحرلا ةروس مهملع مث مهنيب 2 هللا لوسر ىبضق نيح

 .ريسافتلا يف روهشم

 ؟ةيجسلا نمملا لوخد ىلع ليلدلا امف :(تلق نإف)

 ىتح مايأ ةعبس ثكمف ءامهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا كلذ نع لئس دق :(باوجلاف)

 # نآَج اَلَو ْرْهْلَتَم ٌنْدِإأ# روحلا :ينعي .[05 :نئحرلا] 4َنُْئيِظَي َرَلظ :ىلاعت هلوق ىلع علطا
 نجلا لخدي : كاحضلا لاقو .ىهتنا ةنجلا نولخدي نجلا نأ ىلع ليلد اذه :لاقف [5: :ننحرلا]
 رانلا اوزواجي نأب ناميإلا ىلع نوباثي :نايفس لاقو .سنإلاك مهلامعأ ىلع نوباثيو ةنجلا

 هلوقل ثعبلا نودقتعي ال نجلا رثكأو :رهاط وبأ خيشلا لاق ًابارت اونوك :مهل لاقي مث ًاصالخ
 .[/ : نجلا 4 ادسأ هَل كيب نأ نأ مط انك اوَط نَتأَر» : ىلاعت

 ؟ةمولعم كم ىلإ كلذ مأ لبكي هللا

 نولصوتي الف عمسلا مهقارتسا ريدقتبو ةمايقلا موي ىلإ هنم نوعونمم حيحصلا :(باوحلاف)
 . مهينفتو بهشلا مهقرحت لي هوقرتسا امب انوربخيل انيلإ

 ؟بهشلا هذه ةقيقح امف :(تلق نإف)

 ىلإ دوعي مث ينجلا قرحيف هئايض ةدشب دتمي رون وه ليق :نيلوق اهيف نأ :(باوجلاف)

 : يأ 67١. :ةبوعلا] 4 ضني ةآيلوأ مصب ُتئِمَوُمْلاَو َنوُيْؤمْلاَو : ىلاعت هلوق يف ؛ةئامو نيسمخلاو

 ىندألل ىلعألا ضعبل مهضعب ريخستو نوكلا يف ةمولعملا حلاصملا نم مهتوق يف ام مهئاطعإب

 هدجت هتيعر رئاس نم ةبترم ىلعأ وه يذلا كلملا لمأتو عقاولا هنأل لقاع هركني ال اذهو هسكعو

 مهضعب نينمؤملا ةيالو يه هذهف هحلاصم يف كلذك نورخسم مه امك مهحلاصم يف ًارخسم

 نوميهم فنص :فانصأ ةثالث ىلع ةكئالملا :ةئامو نيسمخلاو عبارلا بابلا يف لاقو .سصضعبل

 نم الو مهسوفن نوفرعي الف مهنع مهانفأو مهميهف ليمجلا همسا يف مهل ىّلجت هللا لالج يف
 فنصو ريطستلاو نيودتلا ملاع ناطلس ىلعألا ملقلا مهسأرو نورخسم فنصو هيف اوماه

 سماخلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو ملاعلا سانجأ عيمج نم اهلك ماسجألل ريبدت باحصأ
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 .دوعي الف مهقرحيف ءامسلا تحت نم ضقني مجنلا ةئيه ىلع وه :ليقو هناكم

 ؟سانلا هاوفأ يف روهشم وه امك ناجلا وبأ سيلبإ لهف :(تلق نإف)

 .ىصع نم لوأ ره امتإو هلبق اوناك ناجلا نإف ناجلل بأب سيلبإ سيئ :(باوجلاف)

 ؟سيلبإ ةبترم امف :(تلق نإف)

 نم ىلاعت هللا دنع مهماقم صقني وأ مهكلهي امب سانلل سوسوي نأ هتبترم :(باوجلاف)
 رِهْيَم قَعَو اثم تري َلَع نكس مَ سل نإ : ىلاعت هللا ربخأ دق نكلو نورعشي ال ثيح
 ٠١[ 5 :لحنلا « 67 تكرم دب مُه نا هلي تيذلا لع ةثطنش امن © وكرت
 هنم رذحلا عم هتسوسو ذخأ نمف هريدقتو ىلاعت هللا نع ةلفغلا عم ءاوغإلا رمأ هيلإ نوفيضي : يأ

 هل سوسويف ةعاط يف ناسنإلا دجي نأ ىفخت يتلا هسئاسد نمو هديك نم اجن اهب لمعي ملو
 «كلذ يف ديعلا هفلاخ نإ مث «ىلاعت هللا عم ىلوألا هتينو همزع خسفيو اهنم هلقنيل اهريغ لعفب

 يتأي هنأ ًاضيأ هسئاسد نمو .هيف تنأ امم لضفأ لعفلا كلذ نإ :هل لاقو رخآ ًالعف هل نسح
 دبعلا يتأي هنأ هسئاسد نمو .هب هاتأ نم لهجي نأ هنم عنقيو ماتلا ملعلاو حيحصلا فشكلاب دبعلا

 هلأ فشاكملا كلذ نظيف ءمهتاروع هب رهظيو مهراتسأ هب كتهيو دابعلا يصاعم هب فشكي رونب

 كلذ ىلع بجيف هرصبو هعمس راص ناطيشلا نأل ناطيشلا نم كلذ امنإو ةميظع ةجرد لان

 ىلإ رظني هنأ ءايلوألا بلاغ ىلع ىفخت يتلا هسئاسد نمو .كله الإو ةبوتلل ةردابملا فشاكملا
 وأ كلذكف ًاشرع وأ هنم ةملكو هنم هاتأو ءامع هل لثم ءامعلا نم دمتسي هآر نإف يلولا بلق

 ىلع هعلطأ هنم دبعلا اذه ظح ىلاعت هللا ملع يف قبس ناك نإف .كلذكف ءامس وأ كلذكف ًايسرك
 عم كله دبعلا هللا ظفحي مل نإو ًائساخ دريف ناطيشلا نم هيلع سيبلتو لعتفم كلذ نأ

 . نيكلاهلا

 ؟طقف نطابلا ىلع ناطلس وأ هنطابك ناسنإلا رهاظ ىلع ناطلس ناطيشلل لهف :«تلق نإف)

 سيل نجلا نيطايش نأ :ةئامثالثو نينامثلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 نابسنإلا رهاظ ىلع ناطلس مهل سنإلا نيطايش فالخمب ناسنإلا نطاي ىلع الإ ناطلس مهل

 لهأ دنع دوجوم لك يف ةيراس ءيش نع رابخإلا يه يتلا ةوبنلا نأ ملعا :ةئامو نيسمخلاو

 نيذلا ةكئالملا ىلع الإ ءلوسر الو يبن مسا مهنم دحأ ىلع قلطني ال هنكل ءدوجولاو فشكلا

 مسي ملو ًايلو هسفن ىمس ىلاعت هللا نأ ملعاو :لاق هللا نيركاذلا سافنأ نم ةقولخملا حاورألاك
 رمأب ةوبنلا تسيلو انعطأو انعمس هل انلقو اناهنو انرمأو انءاعد عمسو انربخأ هنوك عم ًايبل هسفن

 .يهنلاو رمألا ةلثمأ يف لاطأو اذه ىلع دئاز

 هظعو يف هللا بقاري نأ ظعاولل يغبني :ةئثامو نيسمخلاو عباسلا بابلا يفو :(لاقو)
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 ةباينلا مكحب كلذ امنإف مهرهاظ يف سانلل ءاوغإو ةسوسو نجلا نيطايش نم عقو نإو ءهنطابو

 .سنإلا نيطايش ىلع ءارالا نولخدي نيذلا مه مهنإف سنإلا نيطايشل
 ؟هتيرذل هتوادع مأ مدآل سيلبإ ةوادع ؟دشأ ةوادع يأف :(تلق نإف)

 مدآ ينبل هتوادع نإ : ةثامثالكو نيرشعو سماخلا بايلا يف خيشلا هلاق امك : (باوحلاف)

 نيبو هنيب عمج دقف مدآ امأو رانلل رفانم ءاملاو ءام نم مدآ ينب نأ كلذو مدآل هتوادع نم دشأ

 ىلاعت هللاب هل مسقأ امل هقدص اذهلو عماج رانلاو بارتلا نيب ناكف بارتلا يف يذلا .سبيلا سيلبإ

 دشأ ءانبألل هتوادع تناك اذهلف هدادضأ مهنوكل كلذ يف ءانبألا هقدص امو نيحصانلا نم هل هنأ

 كاردإ نع ًابوجحم ودعلا اذه ناك امل هنأ انب ىلاعت هللا ةمحر نم مث :لاق مهيبأل هتوادع نم
 رصبلا ماقم انل موقت اهب هفرعن عرشلا قيرط نم بلقلا يف تامالع انل ىلاعت هللا لعج انراصبأ

 هلعج يذلا كلملاب ًاضيأ هيلع ىلاعت هللا انناعأو هئاقلإب لمعلا نم ةمالعلا كلتب ظفحتنل رهاظلا

 ؟ليق امك ينج وه الو يسنإ وه ال ناطيش انث مث لهف :(تلق نإف)

 ةروص يف الإ يسح هبئارم رئاس يف ناطيشلا ذإ ةدحاو ةروص يف كلذو معن : (باوحلاق)

 ضعب ىلإ مهضعب ىحوأو نجلاو سنإلا نيطايش تعمتجا اذإ ام وهو ًايونعم اهيف نوكي ةدحاو

 .ينج الو يسنإ ال يونعم مهتسوسو دنع رخآ ناطيش ذئنيح امهنيب ثدحي هنإف
 ؟ةثالثلا نيطايشلا ءالؤه نيب قرفلا امف :«تلق نإف)

 بلق يف ءاقلإلا باب امهدحأ حتفي ينجلا وأ يسنإلا ناطيشلا نأ مهنيب قرفلا :(باوجلاف)

 مل ًارومأو ًاهبش كلذ نم طبنتسيف يونعملا ناطيشلا امأو ريغ ال ىلاعت هللا نع هدعبي امب دبعلا

 مكحب ناطيشلا ىلإ بسني اذه لثمو :نيدلا ييحم خيشلا لاق .هريغ الو سيلبإ اهدصقي
 يف هولهجي نأ الإ قلخلا نم ناطيشلا ضرغ سيلو ةسوسولا باب حتف يذلا وه هنأل ةلاصألا

 ءدْيسُم لع انو :ىلاعت لاق دسجتلا ةرق تابشلا ىطعأ دقو :لاق .اهوقدصيو رطاوخلا
 هنأ دبع نم ناطيشلا ىأر اذإف ناميلس ةروص ىلع دسجت ًاحور ناكو .["4 :ص] «اَنََب

 ةروص يف هل دسجت ةسوسولاب هيلإ لوصولا عطتسي ملو هب ًأطيحم هللا نم دبيأتلا دجوو ظوفحم

 ركذ نم دوهيلا نع نوخرؤملا هركذ امم تامرحلا كاهتنا ىلع ؤرجت هيف ناك ام لك بنتجيو
 مث مهافطصاو مهيلع ىنثأ ىلاعت قحلا نوك عم ءمالسلا امهيلع فسويو دوادك ءايبنألا تالز

 نوك عم ءاذكو اذك نورسفملا لاق :لوقيو نآرقلا ريسفت يف كلذ لعجي نأ ىمظعلا ةيهادلا

 هصق ام ىلاعت هللا يف اولاقو مهيلع هللا بضغ موق نع ةيهاو ديناسأب ةدساف تاليوأت هلك كلذ

 هبلق يف نمل ركذ هنوكل هتكئالمو هللا هتقم هسلجم يف كلذ وحن ركذ ظعاو لكو هباتك يف انيلع

 انأ شياف كلذ لثم يف اوعقو ءايبنألا لثم ناك اذإ :لوقيو اهب جتحيي ةجح ةاصعلا نم ضرم
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 هللا رجح اميف هل لخديف هنذأ لبق نم ءاوغإلاب هيتأيو يقيقح ناسنإ هنأ دبعلا ليختيف هلثم ناسنإ

 هللا هذخاؤي ال كلثم هل لوقي نأ اهاندأ ىلاعت هللا يصاعم يف هعقويل ةريثكلا تاليوأتلا هيلع ىلاعت

 نظلا نسح باب نم هل لخد هيلع كلذ در نإف ردقملا هنأو لعافلا هنأ كل فشك هنوكل ىلاعت

 هدبع تنأو هافخساؤي ال كلذ هب تننظ اذإ كنإف كذخاؤي ال هبأل هللاب كنظ نسحأ :لاقو ءهللاب

 مدقي ال نمؤملا نأ ملعي سيلبإ نأل كلذو كيصاعم لاح يفو كتعاط لاح يف «لاح لك ىلع
 ىلع مدقي ناك نمؤملا نأ ولو لعفلا كلذل نييزتو ليوأت نود ءادتبا ىلاعت هللا ةيصعم ىلع
 يف كلذ ىلع مالكلا خيشلا طسب دقو .ىهتنا سيلبإ هللا دجوأ ام سيلبإ ةسوسو ريغب ةيصعملا

 .هعجارف ةئامثالثو نينامثلاو ثلاثلا بابلا

 ؟نجلا حكانت ةروص امف :(تلق نإف)

 نرف نم وأ ناولألا نم جراخلا ناخدلا رصبي ام لثم ءاوتلا مهحكانت ةروص :(باوجلاف)
 نم مهلمح نوكيو لخادتلا كلذب نيصخشلا نم دحاو لك ذتيلف ضعب يف هضعب لخدي راخفلا
 . ةحئارلا درجمب ةلخنلا حاقلك كلذ

 ؟سنالاك رئاشعو لئابق مه لهف :(تلق نإف)

 بورح هنم عقيو معن :«تاحوتفلا» نم عساتلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :«باوجلاف)
 ةدحاو لك عنمت نيحير لباقت ةعبوزلا نإف مهبرح نم نوكي دق عباوزلا ضعبو :لاق «ةميظع

 ةعبوز لك امو سحلا يف ةربغلا يف روهشملا رودلا ىلإ عنملا كلذ يدؤيف اهقرتخت نأ اهتبحاص
 .مهبورح نم نوكت

 ؟ًاناطيش نجلا نم يمس نم لوأ نمف :(تلق نإف)

 نيطايشلا تقرفت هنمو هتمحر نم هدرط :يأ ىلاعت هللا هسلبأف ثراحلا وه :(باوجلاف)

 نمو نجلا نم نينمؤملاب قحتلا سيلبإ نب سيقال نب ماهلا نب ةماه لثم مهنم نما نمف اهعمجأب
 . اناطيش ناك هرفك ىلع مهنم يقب

 ريصيو سنإلا نم اندنع رفاكلا ملسي امك ملسي نأ ناطيش قح يف حصي لهف :«تلق نإف)

 سانلا بيغرتو هتمأ ءاملعو هلسر ميظعتو هميظعت هيف امو هللا ركذ ظعاولا ىلع بجاولا نأ ملعف

 هلك هسلجم نوكيف لجو ٍّزع هللا يدي نيب فقوملا لاوهأو رانلا نم مهريذحتو «ةنجلا يف
 . ةمجحو

 طبع اَّطَم تك رلو» : ىلاعت هلوق وحن يف طانملا ققحي نأ هل يغبني ال كلذكو : :(تلق)

 مُكحِنَِو اَسّدلأ ُديِرُي نّه نت ميسنم) هلوق وحن الو .[188 :نارمع هلآ] « كلو ني اوُسَممَل بأقل

 < مبني اليو الإ مهتم َوَنِإَح تيا لع ْمِيَطَت لاَ الَوط !:هلوقو [156 :نارمع لآ] 4 رجلا 3 ٌدِسِرُب نم

 ىلاعت هللاو مهلاعفأب اوجتحا مث ةباحصلاب اوناهتسا كلذ لثم اوعمس اذإ ةماعلا نإف [17 :ةدئاملا]
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 ؟انمؤم

 ضعب نإف ملسأف ميم طبض ىلع مهفالخ ىنبمو كلذ يف سانلا فلتخا دق :(باوجلاف)

 ظفلو حتفلاب اهطبض مهضعبو هرفك ىلع قاب وهو هنم انأ ملسأف :يأ مضلاب اهطبض ظافحلا
 نكلو معن :لاق هللا لوسر اي تنأو :اولاقف ءوسلاب هرمأي نيرق هلو الإ دحأ نم ام ثيدحلا

 هنأ ىلع لدت ةدايزلا هذهف ريخب الإ ينرمأي الف ثيدحلا قرط ضعب يفو ملسأف هيلع هللا ينناعأ
 نيح ءازجلا : ينعي .نيدلا موي ىلإ ىلاعت هللا هرظنأ دق سيلبإ نإف ءةلمجلا يف همالسإ حصي
 ءامسألا تارضح ضعب لطعتل ملسي نأ زاج ول هنأل ًادبأ ملسي نأ حصي الف فيلاكتلا عطقنت
 هسفنب امإ هتطساوب الإ دحأ نم هتيصعم هلك دوجولا يف حصي ال هنإف دحأ هللا ىصع امو ةيهلإلا

 . ملعأ هللاو هناوعأب امإو

 ؟ءاوس ليباق ريظن وهف ىصع نم لوأ سيلبإ ناك اذإف :(تلق نإف)

 ناك كلذكف رشبلا نم ءايقشألا لوأ ليباق ناك امكف كلذك رمألاو معن :(باوجلاف)
 :فهكلا] # نجلا نم ناك سلبا إم :ىلاعت لاق كلذلو نجلا نم ءايقشألا لوأ سيلبإ

 .ءايقشألا نيقولخملا فنصلا اذه نم: يأ

 :لوقي رفك املف رفكا :ناسنإلل لاق اذإ نأ نسيب نع ىلحت ا ىكح دق لبق نإف)

 هديححوت ىلع فوخلا اذه لدي لهف 1١[ :رهسلا] 4َنيَنَحْلا ّن هنأ ُقاَمَأ نإ تلي مرو ْيإ#

 ؟ًانطاب

 ريدقتب مث ملاعلا يف كرشلا نس نم لوأ هنأل هديحوت ىلع كلذ لدي ال :(باوجلاف)
 كلذ نع هتجرخأق روفلا ىلع هيلع تأرط ةهبش هقحل هنأ انيردي امف تقولا كلذ هديحوت ةحص

 .مهفاف ًاعطق رفكلا ىلع تومي نأ دب ال هنإف ديحوتلا

 ريغل ةيهولألا نييعت وه رفكلا نإف كرشب سيل سيلبإ هب رمأ يذلا رفكلا نإ :(تلق نإف)
 رخآ ًاهلإ ىلاعت هللا عم كرشملا لعج وه كرشلاو هدقع ىف ناث هلإ دوجو مدع عم هل يه نم

 .ملاعلا يف كرشلا نس نم لوأ سيلبإ نأ ءاج نيأ نمف

 يسدق حور ةلعساوب الإ طق ةلاسرلا نوكت ال ةئامو نيسمخلاو عساتلا بايلا يف لاقو .ملعأ

 ةلاسر ىمسي ال ةفصلا هذهب نوكي ال يحو لكو الجر هل لثمتي انايحأو هيلق ىلع ةلاسرلاب لزني

 يبنلا نيب قرفلاو :لاق كلذ وحنو «ءاقلإ وأ ءًاثفن وأ ءاماهلإ وأ ًايحو ىمسي امنإ ةيرشب
 :ةدئاملا] «تكَديلِإ لأ آم َمْيَب# :هل ليق نإف هب صاخ عرشب هيلإ يحوأ ناسنإ يبنلا نأ لوسرلاو
 يمس هدو دلع دمحمل الإ كلذ نكي ملو ةماع امإو ءايبثألا رئاسك ةصوصخم ةفئاطل امإ 9

 يبن ال لوسر وهف مهيلإ ثعب نمل نوكي ال مكحب هسفن يف صخي مل نإو ًالوسر هجولا اذهب
 عم هسفن يف ءيشب صخي مل لوسر لك نأ ملعف ءايلوألل تسيل يتلا عيرشتلا ةوبل : ينعأو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا نق

 كلذ :نامقل لاق امك ميظعلا ملظلا وهو كرشلا وه انه رفكلاب دارملا نأ :(باوجلاف)

 نيكرشملاديري .[؟9 :ةدئاملا7 *َنيِيِلطلأ اَوكْبََج َكِلَدَوظ : ةيآلا رخآ يف ىلاعت لاق كلذلو ءهنبال

 :نامقل) 4 ٌمِيِظَع ٌماْظَل َكِرَشِلا تنإ» : ىلاعت هلوقب انملعف ملظب مهناميإ اوسبل نيذلا مه مهنإف
 اَومِبلَي ْرلَو# :ىلاعت هلوق يف ناميإلاب دارملا نأ كرشلاب ملظلا قي هللا لوسر ريسفتو .[1؟

 ملعف ديحوتلا الإ هلباقي ال كرشلا ذإ «لجو زع هللا ديحوتب ناميإلا [47 :ماعنألا «ِرلُظِب روتي
 يف كلذ ىلع مالكلا خيشلا لاطأ دقو ملظلا نع هولأس نيح ةباحصلا هملعي مل ام هلق يبنلا

 ليوأتلا ءاملعلا ضعب كرت انه نمو :لاق مث .«تاحوتفلا» نم ةثامثالثو نينامثلاو ثلاثلا بابلا

 لاق همالك يف هدارأ امب هللا هملعأ نمف هللا ىلإ كلذ ملع لكوو رهاظلا ىلع دمتعاو هب لقي ملو
 . ىهتنا كلذ نع افك الإو :هب

 ؟ةدومحم وأ ةئيدر ناجملا ةسلاجم لهف :(«تلق نإف)

 لهاج وهف نييناحورلا ءاملعلا نم مهتسلاجم رثآ نمو ةدومحم ريغ ةئكيدر يه :(باوجلاف)

 ةسلاجم نم برهي امك مهنم بره نم لقاعلاف ةقسفلا سنإك لوضفلا مهيلع بلاغلا نإف
 ةريثك رانلاو ران مهلصأ نأل كلذو ريخ ًادبأ مهل لصحو مهسلاج ًادحأ انيأر امو نيقسافلا

 سانلا نم مهسيلج ىلع ةئتف دشأ نجلاف هيلإ عرسأ لوضفلا ناك هتاكرح ترثك نمو ةكرحلا

 لاق دقو لقاع اهيف عقي ال يتلا سانلا تاروع ىلع عالطالا ىلع سنإلا ةقسف عم اوعمتجا مهنإف

 لصحو ناجلا دحأ سلاج ام :«تاحوتقلا» نم نيسمخلاو يداحلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا

 ليختي امبرو :لاق .هتافصو هللاب يعيبطلا ملاعلا لهجأ مه ذإ ةدحاو ةلمج ملع هللاب مهنم هل

 ةمارك نم كلذ نأ ملاعلا نمو ملاعلا يف عقي امو ناوكألا ثداوح نم هب هنوربخي امب مهسيلج

 تابثلا صاوخ- نم ءيش ىلع هوعلطي نأ مهسلاجي نمل هنوحنمي ام ةياغ نإف تاهيهو هل هللا
 ملعلا الإ مهنم اذه بستكا امف ءايميسلا ملع نم دودعم كلذو فورحلاو ءامسألاو راجحألاو

 نمو سانلا ىلع ربكت هدنع راص مهتسلاجم رثكأ نم نأ برج اممو :لاق عئارشلا هتمذ يذلا
 مالكلا خيشلا لاطأ دقو .ىهتتا رابخألاو تايآلا هب تءاج امك رانلا هلخدأو ىلاعت هللا هتقم ربكت

 .ملعأ ىلاعت هللاو نيسمخلاو سماخلا بابلا يف نجلا ةرشع مذ ىلع

 لاطأو فالخ الب لوسر يبن لك الو هانررق ام ىلع يبن لوسر لك امف يبنو لوسر وهف غيلبتلا

 نيب يذلا ةبرقلا ماقم يلازغلا دماح وبأ ركنأ دق :ةئامو نيتسلاو يداحلا بابلا يف لاقو كلذ يف

 باب ةوبنلاو ةوبنلا يق عقو نيقيدصلا ماقم ىطخعت نمو ماقم امهنيب سيل :لاقو ةوبنلاو «ةيقيدصلا

 يف لاطأو ةوبنلاو ةيقيدصلا نيب ماقم رضخلا ماقم نأ قحلاو :نيدلا يبحم خيشلا لاق .قلغم

 ةظووملاَو ةمكجلاب َكْيَر لبس ّلِإ ٌعدَأ# :ىلاعت هلوق يف ةئامو نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو كلذ
 يف الو نيوعدملا لام يف طق عمطي ال نأ يعادلل يغبني هنأ ملعا .ةيآلا 1١5[. :لحنلا] 4(ِةَنَسْلَ
 هل يغبني الف وعدملا ةبترم نم ىلعأ نوكت نأ اهطرش يعادلا ةبترم نإف هيلع مهئانث الو مهدمح



 كحل مهتاوذل قلاخ وه امك دبعلا لاعفأل قلاخ ىئاعت هللا نأ يف :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 دبعلا لاعفأل قلاخ ىلاعت هللا نأ يف :نورشعلاو عبارلا ثحبملا
 مهتاوذل قلاخ وه امك

 .هسفن لاعفأ قلخي دبعلا نإ :مهلوق يف ةلزتعملل ًافالخ نوقلاح ال نويستكم دابعلا نأو
 نباو لصاوك ةلزتعملا نم لئاوألا ناك دقو : هللا همحر فيرش يبأ نبا نيدلا لامك خيشلا لاق

 نوشاحتي ىلاعت هللا الإ قلاخ ال هنأ ىلع فلسلا عامجإب مهدهع برقل ديبع نب ورمعو ءاطع
 يئابجلا يلع وبأ ىأر املف امهوحنو دجوملاو عرتخملا ظفلب نونكيو قلاخلا ظفل قالطإ نع
 ظفل قالطإ ىلع اورساجت دوجولا ىلإ مدعلا نم عرتخسملا وهو دحاو لكلا ىنعم نأ هباحصأو
 اهلاكشإ ليزي الو اهضمغأو لوصألا لئاسم قدأ نم بسكلا ةلأسم نأ ينأ اي ملعاو .قلاخلا

 مهف قرفلا نم لوقعلا بابرأ امأو ةيفوصلا لوقن يف يتأيس امك كلذ يف عازن ىلع فشكلا الإ
 مهتاكرحو تاناويحلا عيمجو سنإلا لاعفأ نأ كلذو اهيف ةبرطضم مهؤارآو اهكاردإ يف نوهئات

 مكحي داكي ال لقعلا مكاح انحجر اذإ مث دحأ نم اهل راكنإ ال ةدهاشم مهتافرصتو مهشياعم يف.

 لوقن سئارع كيلع يلجأ انأ اه .ردصلا يف ةزازح انم ىقبي ال ثيحب ًايلج ًامكح اهتوبثب
 هللا همحر يرعشألا نسحلا وبأ ناك :قيفوتلا هللابو لوقأف موقلا نم نيفراعلا لوقن مث نيملكتملا .

 .ريثأتلا مدع يف مولعملاب ملعلا قلعت لثم رودقملاب اهقلعت امنإو رثأ ةثداحلا ةردقلل سيل لوقي
 نأ امإ :يهو ثالث ةلأسملا هذه يف ةيلقعلا تايضقلا :لوقي ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا ناكو
 نوكت وأ دادبتسالا ىلع قلخللل ةرودقم وأ دادبتسالا ىلع ىلاعت هلل ةرودقم اهلك لاعفألا نوكت

 نيرداق نيب ةرودقم نوكت نأ يهو ةثلاثلا امأو ناتمولعم ناتلوألاف ًاعم قلخلاو ىلاعت هلل ةرودقم
 ةدحاو ةردق اهب تقلعت اذإ :يهو ةثداحو ةميدق ناتردق اهب قلعت ةدحاولا ةكرحلا نأ هيلع مزليف

 ةنثاك ىلوألا ةردقلاب ىهو اهقلعت ةيفيك امو اهقلعتم امو ةيناثلا ةدئاف امف ةيناثلا ةردقلا نع تنغتسا

 هذه يف امب ةيناثلا ةردقلا قلعتو داجيإ ةلاحو دوجو ةلاحو مدع ةلاح-: ثالث اهتالاحو ةدوجوم
 اذإ هنأ بجول امهيتدارإو اهيعاودب ةصاخ نيرداق نيب ًارودقم ائردق ول مث لاحم ثالثلا تالاحلا
 .لاحملا لحمأ نم وهو ًامودعم ًادوجوم ًالعف لصاحلا ناك يناثلا عنتمي ملو هلعف امهدحأ عئم
 ىلإ ًافاضم لعفلا ناك اذإ امأ دحاو هجو نم ناتردقلا هب قلعت اذإ لاحملا مزلي امنإ :لاقي نأ يقب

 داجيإلا هجو نم ةميدقلا ةردقلا قلعت نأ كلذو هيف ةلاحتسا الف نيفلتخم نيهجو نم نيرداق

 يديأب امع ىسفنلا ينغ نكي مل نمف :لاق مث . كلذ يف لاطأو هايإ هللا هسبلأ ًابوث علشي نأ

 لمكو لسرلا تعد امك وعدي مث قلخلل نوكرلا نم صلختي ىتح اهظعي هسفنب أدييلف سانلا
 لامكلا ماقم ىلع ًاهيبنت .[4؛ :ةرقبلا] 4ْمكَسْشَأ َنْوَسَتَو ريلي ساّنلأ َنوُمأَنَأظ :ىلاعت لاق مهتثرو

 بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو مهفاف هب لمع دق وه ناك نإ الإ ءيشب سانلا رمأي ال ناسنإلا نأل

 هانيثآ يأ [؟١ :ص] «كبباطْيلل َلْصَفَو َةكِحْلا ٌهَنَسياََو# :ىلاعت هلوق يف ؛ةئامو نيتسلاو سداسلا

 اهنأ اهطورش نمو صاخ مولعمب ملع يه ةمكحلاو ؛لاق ًالوق باطخلا لصفو ًالمع ةمكحلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تبقاويلا نم لوألا ءزجلا ؟ تاب

 عقي نأ زاجل كلذ زاج ول :لاقيف لاحم ريغ اذهو باستكالا هجحو نم هب ةثداحلا ةردقلا قلعتو

 ثودحلا عقيو ةلاح يف ةميدقلا ةردقلا داجيإب دوجولا عقي نأك : ينعي نيتلاح يف ناهجولا
 فقيكف ةميدقلا ةردقلاب لصح دق اهثودح ذإ لاحم وهو ةيناث ةلاح ىف ةثداحلا ةردقلا باستكاب

 ثداحلاو ميدقلا نم ةجزتمم ةردقب لعفلا عقو ولو اهدوجو دعب اهب ةئداحلا ةردقلا تقلعت لاقي
 لاحم دجوملل باستكالا نأ ىلع لاحملا لحمأ نم ناك باستكالاو داجيإلل حلصت ىتح
 يرعشألا نسحلا يب | خيش رايتخلا وج هضومشو هتقد عم مسقلا اذهو لاحم بستكملل داجيإلاو

 يرعشألا راتنا امنإو :رهاط وبأ خيشلا لاق امهنيب فالتخا ىلع ةلزتعملا نم راجنلا هعبات نممو

 لاق امهيبهذم نم لهسأ هنوكل ةلزتعملا بهذمو ةيربجلا بهذم ىلع مسقلا اذه هعبات نمو

 : رعاشلا

 اهبوكر الإ رط غض ملل يأرالف ابكرم ةنسألا الإ نكي مل اذإ

 يف رثأ ةثداحلا ةردقلل ناك نإ :اهرهظأ ةلئسأ هعبت نمو يرعشألا ىلع تهجوت دقو :لاق

 اهب عقي ال ةردق نإف ءاوس اهمدعو ةردقلا كلت دوجوف رثأ اهل نكي مل نإو كرش وهف رودقملا

 :مهضعب لاقف نسحلا يبأ خبشلا باحصأ قرتفا ضارتعالا اذه لجأ نمو زجعلا ةباثمب رودقملا

 ىف رثأ اهل ةثداحلا ةردقلا :نورخآ لاقو ربجلا همزليف رودقملا ىف ًالصأ ةثداحلا ةردقلل رثأ ال
 نيب ةقرفت هسفن نم سحب ناسنإلا نأب لدتساو ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا رايتخا وهو رودقملا
 امهنأل ةكرحلا ثيح نم نيتكرحلا سفن ىلإ عجرت ال ةقرفتلا هذهو رايتخالاو رارطضالا يتكرح

 الو ةرودقم ريغ ةيئاثلاو ةدارمو ةرودقم امهادحإ نوك وهو اهيلع دئاز رمأ ىلإ عجرت لب نالثم

 ىلإ يدؤيف ريثأت ريغ نم مولعملاب ملعلا قلعتك امهدحأب ةردقلا قلعت نوكي نأ ولخي ال مث ةدارم

 ولخي ال مث ريثأت قلعت امهدحأب ةردقلا قلعت نوكي وأ امهنيب ةقرفتلا دجي ناسنإلاو ةقرفتلا يفن

 ةفص ىلإ ةعجار نوكت نأ امإو ثودحلاو دوجولا ىلإ ةعجار نوكت نأ امإ ًاضيأ نيرمأ نم كلذ
 ريثأتلا نأ نيعتف دوجوم لك يف رثأل دوجولا يف رثأ ول هنأل «لطاب لوألاف دوجولا تافص نم
 ال اهنإف مشاه ي يبأ دنع رداقلا ةيرداق لثم دوجولا ىلع ةدئاز لاح يهو ىرخأ ةفص ىلإ عجري

 باجأف ىنعم الو ءاهل مسا ال ةلوهجم ًالاح تبثأ دق :يضاقلل اولاقف دوجولا لاح يف الإ رثؤت

 داقتعا ىلإ عجرت ةقرفتلا نأو ةرابعب نآلا هنع حاصقإلا يننكمي ال نكل ليلدلاب ةمولعم يه لب

 لكف ةمكح سرفلا اهب مكحي يذلا نسرلا يمس كلذبو اهيلع مكحي الو اهب مكحيو مكحت

 هللا لهأ نأش نم سيل :ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف لاقو «تعنلا وهف تعنلا اذه هل ملع

 لك يف هللا مسب اهلدب اولعجو ؛أرابتخاو «ءالتبا نوكي امبرف اهوطعأ اذإ نك ةظفلب اوفرصتي نأ
 ضعبب هباحصأ صاوخ ملعيل كوبت ةوزغ يف هدي هللا لوسر اهلمعتسا امنإو :لاق هودارأ لعف

 نم فرعن مل : :هيف لاقو اهب فرصت هدعب الو كلذ لبق هنم عمس امو هقلخ يف هللا رارس مس

 هللا مسالا ا الإ ةنسلاو باتكلا يف انيلع درو ام عيمج يف تاذلا ىلع لدي أ ًامسا ا ةيهلإلا « ءامسألا



 1 مهتاوذل قلاخ وه امك دبعلا لاعفأل قلاخ ىلاعت هللا نأ يف :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 لوق مدقتو .ىلاعت هللا نم كلذ لكو ةعاطتسالا دوجوو ةلآلا ةمالس دنع هل لقعلا ريسيت ديعلا

 يدؤي ةردقلا نع رثألا يفن :هموصخ لاقو ةئداحلا ةردقلل رثأ ال هنأ يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا
 ريثأتلا مدع يف ناك هنأ ولو رودقملا يف هريثأتب ملعلا تقراف ةردقلا نإف ةردقلا ةقيقح يفن ىلإ

 امأو .هدنع ةثداحلا ةردقلا رودقم وه بسكلا اذه ىلعف ةردقلا نع هملعي لعافلا ىفتكال ملعلاك

 يم لاحلا هذه :هل لاقيف ةثداحلا ةردقلا رودقم وه مكحو لاح بسكلا ينعي وهف يضاقلا دنع
 ةرودقم نوكت ةلاحم ال يهف ىلاعت هلل ةرودقم نكت مل نإف ةرودقمب تسيل مأ ىلاعت هلل ةرودقم

 وه كلذو ةتبلا ءيش دبعلل نكي ملف. هلل ةرودقم تناك نإو هنيعب ةلزتعملا بهذم وهو دبعلل
 وبأ الغ دقو :رهاط وبأ خيشلا لاق ماقملا اذه يف لاحلاب كسمتلل ةدئاف الف هنيعب ةيربجلا بهذم

 مل ام داجيإلاب ًالالقتسا دبعلل تبثي مل هنأ ريغ دوجولا وه ًارثأ ةثداحلا ةردقلل تبثأ ذإ يلاعملا

 لقتسملا العو لج يرابلا ىلإ يقرتلا ةلسلس يف بابسألا لسلس مث رخآ ببس ىلإ دنتسي
 ةميدقلا ةردقلا رودقم ةثداحلا ةردقلا نإ :هبتك ضعب يف لاقو ببس ىلإ ةجاح ريغ نم عادبإلاب
 عاقيإ يف ةرثؤم هتردق نإو ةقيقحلا ىلع لعاف دبعلا :«لوقعلا كرادم» يف لاقو .اهرثأ نم اهنأل

 ريغ يف رثؤت ةئداحلا انتردق نأب :لوقن نحن :هنم رخآ عضوم يف لاقو «هيلع ةمدقمو لعفلا

 اههبشو لعفلل ةرثؤملا ىه ةثداحلا ةردقلا نإ :ىماطفلا ىف لاقو .لاصتالا طرش ىلع اهلحم

 ناك يلاعملا ابأ نأ رمألا لصاحو :رهاط وبأ خيشلا لاق عيبلا يف هديس نذإب هلام عيب يف دبعلاب
 ةصيوعلا ةلأسملا هذه يف ةمئألا بهاذم ةياهن هذه هيفني ةراتو ةثداحلا ةردقلا رثأ تبغي ةراث

 نم نأ رمألا صخلمو اهيقارم ةبوعصو اهيناعم ضومغ ملع اهيف رظنلا رركو اهلمأت نمف ةلكشملا
 امو عدتباو كرشأ دقف لمعلاب دبتسم هنأ معز نمو دحجو دناع دقف ًالصأ دبعلل لمع ال نأ معز

 يفرط نيب دبعلا نإف همدعو لعفلل رايتخالا نم هسفن يف دبعلا هدجي ام الإ فيلكتلا دروم يقب
 امأو .نيملكتملا مالك نم هتدجو ام نسحأ اذه ملعأ ىلاعت هللاو رايتخالا ىلع رطضم رارطضالا
 هللا لعلف هنم حلاص فرط ىلإ ريشن نكلو ىصحي نأ نم رثكأف ةلأسملا هذه يف ةيقوصلا مالك
 ىلاعت هللا ءاش نإ سبللا لاوزو اهيف قحلا ىلع فشكلا انيثأي ىتح اهيناعم ضعب انل حضوي ىلاعت

 نأ :«تاحوتفلا» نم نيرشعلاو يناثلا بابلا يف ربكألا خيشلا ركذ .قيفوتلا ىلاعت هللابو لوقنف

 نيذخفلا : يأ يردي ال يئارلا نإف ءاجهلا فورح يف فلأ مال ةروص لاعفألا قلخ ةلأسم ةروص

 ىمسملل دوصقم وه له قاقتشالا لوق ىلع مث ءيش نم قتشم هنأ ىري ال نم بهذم يف اذهو
 نم لعف وه ناك نإو ةيملعلا قيرط ىلع ديزيب ًاصخش انيمس اذإ امك ىمسملل دوصقمب سيل وأ
 هفرعتل هب هانيمس امنإو الثم هملعو همسج يف ومنيو ديزي هنوكل هب هانيمس ام نكلو ةدايزلا
 يهف اذه ىلع تليق اذإف دحلا اذه ىلع عضولاب نوكي ام ءامسألا نمف هاندرأ اذإ هب حيصنو
 تعنو ىنسحلا ءامسألا عيمج درو اذهبو تافص ءامسأ يهف حدملا قيرط ىلع تليق اذإو مالعأ
 يلغفللا عضولا قيرط نم هب تعنف هللا مسالا امأو ىنعملا قيرط نم ىلاعتو هناحبس هتاذ اهلك اهب

 هلاق امك قاقتشالا ةحئار هيف تناك نإو قاقتشالا هب ديرأ ام ملعلاك تاذلل هللا مسالا نأ رهاظلاف



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاوبلا نم لوألا ءزجلا <”

 يف سابتلالا فرح فلأ مال وه يذلا فرحلا اذه ىمسيو فلألا وه رخآآلا نوكي ىتح ماللا وه

 تقدص هلل وه :تلق نإ نكلو وه نمل قولخملا دي ىلع رهاظلا لعفلا صلختي ملف لاعفألا
 الو فيلكتلاب دبعلل ىلاعت هللا باطخ حص ام كلذ الولو .تقدص هللا عم قولخملل :تلق نإو
 نيرشعلاو يناثلا بابلا يف ًاضيأ خيشلا لاقو .هإ اولمعا :هلوق وحنب هيلإ لمعلا ةفاضإ

 امل نكلو ةقيقح هلل ىهو باقعلاو باوثلا لحم اننأل انيلإ لامعألا ىلاعت فاضأ امنإ :ةئامعبرأو

 لجأل هنم ءالتبا اناوعد بسحب انيلإ ىلاعت اهفاضأ انل اهانيعداو انيديأ ىلع ةزراب لامعألا اندهش
 وهف ًانسح الإ رن ملو ىلاعت هلل اهلك لاعفألا انيأر انتريصب نع ىلاعت هللا فشك اذإ مث ىوعدلا
 نم ناك امق بدألاب مايقلا نم دب ال ميظعلا دهشملا اذه عم مث نولماعلا نحن ام انيف لعاف ىلاعت

 نوكنف ىلاعت هللا ةفاضإب ائيلإ هانقضأ ءىس نم ناك امو ًالحم انيلإو ًاقلخ هبلإ هانفضأ ًاعرش نسح
 ًانسح هارتق ًاءوس ىمسملا كلذ ىف ةمكحلا هجو لجو زع هللا انيري ذئنيحو ىلاعت هللا لوق نيكاح
 يف ًاضيأ لاقو .ىهتنا نيع ليدبت ال مكح ليدبت تانسح انتائيس هللا لدبيف ةمكحلا ثيح نم
 قحلاب دادمتسالا ةطبار ينعي بوبرملاو بولا نيب ةبسنلا الول :نيتئامو نيعبسلاو عساتلا بابلا
 .دابع ًافلكم ىلاعت قحملا ناك ةبسنلا كلتبو لاق هقالخأب قلختلا لبق الو برلا ىلع دبعلا لد ام

 نظأ ينإف هيلع كانهبن ام ققحف ذ لاق ًايهنم ًارومأم ًاقلكم قولخملا ناك اهتيعب اهيو يهنلاو رمألاب

 نيعستلاو سداسلا بابلا يف لاقو .ريثك بدأ كتاف كلذك نكت مل نإو طق كعمس قرط ام هنأ

 باطيو هيضعقي هجوب ىرخأ هتبأو ةرات لعفلا يف يهلإلا ىلجتلا يفنأ لزأ مل تنك :نيتئامو
 ال هنأ ملعي نمل ىلاعت لوقي نأ حصي الو ميلع ميكح نم لمعلاب فيلكتلا ناك ذإ فيلكتلا

 ةالصلا اوميقأ لثم لمعلاب دبعلل يهلإلا رمألا تبث دقو لعفلا ىلع هل ةردق ال ذإ لعقا :لعفي
 تحبص كلك ناك اذإو الباق ىمسي ي هي لعفلا ثيح نم قلعت هتع لعفنملا يف هل نوكي نأ دب الف

 نأ ىلع لدي حوضولا ةياغ يف قيرط وهو هتبثأ تنك قيرطلا اذهف لعفلا يف يلجتلا عوقو ةبسن
 هل تحض اه يملا نأ هلصاخو كلذ م دب ال هلمع بقلك امب ىلعت ةيرن اهل ةثداحلا ةردقلا

 امل ةيلكلاب لعفلا هنع درج ولف ضرألا يف ةفيلخ هلعج ىلاعت قحلا نوك نم الإ لعفلا ةبسن
 يذيملت اهيلع ينهبن امم ةدئافلا هذهو :لاق .ءامسألاب قلختلا لبق املو ةفيلخ نوكي نأ حص

 .ىهتنا رورسلا نم ىلع لخد ام ردق دحأ فرعي مل يل اهدافأ املو ىلاعت هللا هظفح ليعامسإ

 وه ةظفل نم ةقتشم يه امو كش الب تاذلا ىلع لذدت اهنإف رئامضلا ءامسأ امأو :لاق .مهضعب

 يهف اذ امإو بئاغلا ريمضل مسا وهق وه امأف كنأ نم فاكلاو ينأ نم ءايلاو نحنو تبنأو انأو اذ

 لثم ملكتملا ءاي هظفل كلذكو ١١[. :ماعنألا] مُكبَو هَ مُكِلَذ# :هلوق لثم ةراشإلا ءامسأ نم

 :هلوق لثم بطاخملا ءاتو تنأ هظفل كلذكو ١4[ :هط] «تىركزم َةرَلَّصلأ ِمِقَأَو نئيغات# :هلوق

 كان ا« هلوق :ةظفلو .ةددشم انأ : ةظفلو نحن : ةظفلو عا : ةدئاملا] همكم تق أ تأ تنك

 َتنَأ َكَنِإظ8 :وحن باطخلا فاك فرح كلذكو [4 :رجحلا] 4ٌرْكّذلأ اَنزَت نع نإ :هلوق نم



 "هم مهتاوذل قلاخ وه امك دبعلا لاعفأل قلاخ ىلاعت هللا نأ يف :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 قيقحتو نونلا رسكب بسنلا ةحص االول هنأ ملعا :ةئاسسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف لاقي

 الإ ًارثأ ماش ل انا قرا اهيل سا م اعين رضا لات لا نأ الولف بالا لإ هرثكأ

 دب الو اهدنع لاق نم سانلا نمو دب الو اهب لاق نم سانلا نمف اهدنع الإ هانلقع امو اهنم

 ًادوهش اهبو .القع اهدنع : يأ اهبو اهدنع نولوقي قيقحتلا لهأ نم انارجم ىرج نم نحنو
 يطعت انه نوكت ةقيقح نم دب الف لمعت هيف مهل ام الإ هدابع نم ىلاعت قحلا بلط امف ءأسحو
 سلا 40) نيك و لح كلمع اوك عم كيل لملا يف ةقاضالا ةحس
 قلخلاو دبعلل لمعلاف ةيفان ائه ام اولعج ةراشإلا لهأ .ضعبو :لاق نولمعت ام قلخو : يأ 45

 هفاضأ ام نيع وه كيلإ ىلاعت هفاضأ امف ظفللاو ىنعملا يف ناقرف لمعلاو قلخلا نيبو ىلاعت هلل

 نمف :هوجو هل دحاولا رمألا نأ كملعيل الإ كلذ لعف امو ىنعملا فالتخا عم نكل هيلإ ىلاعت
 اذه ةفرعم نع لفغت الف «ىلاعت هلل وه قلخ وه امثيح نمو هب ىزجتو كل وه لمع وه امثيح

 . ىهتنا يفخ فيطل هنإف

 ىف ام ُدَلَمَأ دلو ىْشَت ىف ام ملعت# «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوق كلذ ريظنو :(تلق)

 كسفن يف ام ملعأ الو كلم كل يه يتلا يسفن يف ام ملعت ىنعملا نأل 7 :ةدئاملا] كَ
 ًادانسإو ًاقلخ :نيهجو نم ىلاعت هللا ىلإ ةفاضم نيعضوملا يف سفنلا يف اهتخفنو اهتقلخ يتلا

 نأ ملعا : ةثامعبرأو نيعستلا بابلا يف ًاضيأ خيشلا لاق .ملعأ ىلاعت هللاو طقف ًادانسإ دبعلا ىلإو

 باجح» فلخ نم ةقيقح لعافلا وه ىلاعت هنوكل الإ دبعلا ىلإ لعفلا فاضأ ام ىلاعت قحلا
 مل نم مهنمو كلذ هدهشأ نم هللا دابع نم نأ ريغ ىلاعت هلل الإ لعفلا نكي ملف دبعلا مسج

 . 1 :لسلا] 4ُهَلَكَصلأ ِهْنلَع ْتَفَح ْنَّن مُهْنَِو هلأ ىَدَه ْنَ مُهْنِمَل :ىلاعث لاق كلذ هذهشي

 هيلع قحعت مل يذلا مسقلا ام أو ةقيقح هسفتل لعفلا ىوعد نم هظفح يذلا وه هاده يذلا مسقلاف

 مهف ةلالضلا هيلع تقح نم امأو بسكلاب نولئاقلا مهو ردي ملو راح يذلا وهف ةلالضلا

 ماقم نأ ملعا :ةئامعبرأو نينامثو دحألا بايلا يف لاقو .ىهتنا مهل لاعفألا قلخب نولئاقلا

 كلتب هنإف بيجع هيبنت كلذ ىفو ةدابعلا لاح ىف «ىلاعت قحلا دوهش ىلع لمعلا وه ناسحإلا

 . ريغ ال لمعلا روهظل لحم وه امنإ دبعلا نإف وه ال «ىلاعت هللا وه لعافلا نأ رصبي ةدهاشملا

 رمضم لك معت تايانكو تاراشإو :رئامض ءامسأ اهلك هذهف [(1؟5 :ةرقبلا] « ريكا ٌديِرَمْل

 ةلالدلا يف ىوقأ اهنكلو ًامالعأ تسيلف كلذ عمو هذه لاثمأو ءهنع ىنكمو هيلإ راشمو بطاخمو

 فرعأ يهف وه ةظفل امأو :لاق اهل راقتفا ال هذهو توعنلا ىلإ رقتفت دق مالعألا نإف مالعألا نم

 وه الإ اهملعي ال يتلا قحلا ةيوه ىلع لدت اهنأل عضولا لصأ يف هللا مسالا نم هللا لهأ دنع

 هنأ ملعا هصن ام ةثامثالثو نيعبسلاو عساتلا بابلا يف ًاضيأ خيشلا ركذو :تلق .كلذ يف لاطأو

 ءراضلا وأ .عفانلاو «قلاخلاو ءرداقلاو «برلا مسالاك دي الو ملاعلا بلطت ةئيهلا ءامسأ مث

 ملاعلا بلطت ال ةئيهلا ءامسأ مثو كلذ وحنو .لذملاو ءزعملاو ءرهاقلاو «تيمملاو «ييحملاو



 باكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاولا نم لوألا ءرجلا ؟ 5

 انيلإ اهفاضأ امنإو هدحو لل ةقيقح انلامعأ نأ ملعا : ةنامعبرأو نيرشعلاو يناثلا بابلا يف لاقر

 قحلا ميقيف انسفنأل اهيعدن له نوككي نأ لبق توكي امب ملاعلا رهو ىلاعت رظنيل ارايتخاو ةالعبا

 سس تراب : ىلاعت هلوق يظن بدألا فقوم فقنق هل اهفيضن وأ ةجحلا انيلع كلذب ىلاعت

 هم هسفن ىلإ هفاضأ ام ىلاعت هيلإ فيضن له رظنيل كلذ لاق امنإ ىلاعت هنإف 18١ :دمحم] # َملْك

 عياسلا بابلا يف لاقو .ىهتنا بدالا ءوس يف عنف هلوؤنو كلذ ,هاظ دات مأ فيكلاب انلهج

 قلخلا باجح فلخ نم لعافلا وه ىلاعت هللا نأ ةقيقح فرعي نأ دارأ نمو :ةئامثالثو مشع

 نيذلا راغ فصلا نآيبصلا دنع روصلا كلت يف ق قصانلا وه نمو اهروصو ةراتسلا لايخ ىف رظنيلف

 كلذك رمالاف اهيف قطانلاو روصلا كلتب بعاللا نيبو مهليب ةيورضملا ةراتسلا باجح 3 اودعب

 ىتأ نيأ نم فرعي كانهف مهانضرف نيذلا راغصلا كئلوأ مه رثكأ سانلاو هلك ملاعلا روص ىف

 ًابعلو ًاوزه كلذ نوذشتي نولفاغلاو توبرطيو نوحرفي سلجملا كلذ يف راغصلاف مهيلع
 ىلاعلا اداه نأ اوملعيل ةداسعل ١ لغم الا اذه اسبشن أم ىلاعت هللا نأ نوملعيو كو رلسعل هللاب ءاملعلاو

 زوجي ال يذلا ردقلا رس باجح يه ةراتسلا هذه نأو اهكرحم عم روصلا هذه اثم ياعت هللا هم

 لاعفأ نأ ىلع كلدي امم :ةئامعبرأو رشع سماخلا بابلا يف لاقو . كلذ يف لاطأو هفشك دحأل

 هديو هرصبو هعمس تنك :ثيدح يف بوبحملا دبعلا ىوق ن 'ابع هيل لعج هنوك ةقيتح تل دبعلا

 امف هاوقل هيف لمعلا امنإو ًاسح مسج وه امم ناسنإلا مسجب و هه سيل معلا نأ مولعمو هلجرو

 ىعدا كلدلو رشه نم ليلقو ةقرعملا رار بأ نم اذهو ابرلا الا دبعلا نصاب يف فاسعت

 يف بتاقو . ىهتنا مهاوق ىوقم مهدوهش نع مهباجحل مهسوفن لاعفأ نوقلخي مهنأ ةلزنعملا

 ترولَمفت ال ام أولوقت نأ هلأ دنع اًنْيَم ريكح# :ىلاعت هلوقك يف :ةئثامعبرأو نيعستلا بتايلا

 ىدصي ملر , الورق لاق ن هءو نضعي نم ريكأ اهضعب تاجرد تقملل نأ ملعا .[

 ادإ اهيس اذ الو لحفلا كرت ريخلا رم هق جس ام ىلع علطا اذإ تملا ركأ ىلاعت هللا دنع هسقن تقع

 اهيأ اي : ةراشاللا ناسلب ةيآلا ينعم و : لاق مث. كلذ يف لاطأو كنس كشهوس آهن لمع دق هايخ ىار

 ىلإ نوغيضت فيكف يل هنإق كتلذك وه امو مثل لعنلا نأ نولوشت مل تاجيح ءأرو نم اونما نيدنا

 ١ [4 :فمئاز «اَفَ .هلييس يف تورت ت تردلأ ثم َهّْنأ د ةقيقح نولعفت ال ام هكسفنأ

 تعملاك يل لعفلا نإ :لوقيو هسفن ىلإ لاعقألا ةفاضإ يف قحلا خزاني نم هلمس يف نوئئاقي
 :ةمعا

 .ءامسألا هذه لاثمأ و .سودقلاو ءنيرعلاو ١ ينغلاك ملاعلا ءامسأ م سفن اهلم حو رتست نكلو

 ًادبأ تاذلا ىلع دئاز ىنعم نلقعت ريغ نم ةصاخ هتاذ ىلع لدت ءامسا ىلاعت هلل اندجو امو :لاق

 اماو دب الو ملاعلا يعدتسي يذلا وهو لعف ىلع لدي امإ نيرمأ دحأ ىلع الإ مسأ مث ام هنإف

 ام كلذ بغ اهنع ىلاعت قحلا هزنت نوك .صقن تامص هنم حو رتسي يذلا وهو هيزنت ىلع لدي

 امو هملع ىف كلذ ناك نإ الإ ًالصأ ىلاعت هلل ةيملعلا ىوس هيف ام مذع مسا ىث امف هللا انانععا

 اهب ءانثلل الإ انل هءامسآ رهظأ ام ىلاعت هنأ كلذ ببسو :لاق انل هدبي مل امم هبيغ يف هب رئآتسا

 ىلع ءانث اهب عقي ال مالعألا ءامسألا نأل .الصأ ملع مسا اهيف نوصي نأ لاحملا رمق هيلع



 ١ هاب مهتاوذل ىلاخ وه امك دبعلا لاعفأل قلاخ ىلاعت هللا نأ يف :نورشعلاو عبارلا ثحبلا

 يداحلا بابلا يف لاقو .ىلاعت هللا ىلإ اهلك لاعفألا فيضيف عازنلا كرثيو قحلا ىلإ عحري ىتح
 نأ عم ميلس لقع يذ لك دنع هرايتخا نيع يف روبجم ناسنإلا نأ ملعا :ةئامثالثو نيتسلاو

 كلذ عقو ام نكلو انيديأب ال هدحو ىلاعت قحلا هلعفي نأ زوجي لاعفألا : نم أنع رهظي ام ءعيمج

 نإ اذهو مسج ىف الإ رهظت ال ضارعألاو ضارعأ لامعألا ذإ انيديأب الإ رهظ الو دهاشلا يف

 ًازاجم أ ًادانسإ ديعللو ًاقلخ هلل لامعألا : اولاق امنإو هب اوحرصي نأ هللا لهأ فنأ دقف اقدص ناك

 ريغ دابعلا رايتخا :ًارارم لوقي هللا همحر يفصرملا نيدباعلا نيز خيشلا يفحأ تعمسو . ىهتنا

 .[24 :فهتلا] # َرْثُكَيلك هس نمو نيود م نسف :ىلاعت هلوق امأو ًاعطق مهيلإ ضوفم
 2 0 هّضآو## [59 :فيكلا] ادن َنيِبللَّطب اَنْدَنَعَأ انِإ# :ىلاعت هلوقل ضيوفتب سيلو ديعو

 لوقن انأل مهبذعي فيكف هدحو مهلاعفأ قلاخ ناك نإ :لاقي آل .15+ :تافاصلا] 6( َنوَُمَْت
 هيلع بقاعيف قلخلا لصأ ىلع ال قولخملا لعفلا دبعلا لامعتسا ىلع وه امنإ باقعلاو باوثلا

 . ىهتنا ةعاطتسالا ثادحإ ىلع ال ةيصعملا ىلإ ةعاطلل حلصت يتلا ةعاطتسالا فرصل

 كالول نكلو ءلماع ال لمعلل لحم تنأ :اياصولا باب يف نيدلا ييحم خيشلا :(لاقو)

 نأ ميكحلا نم لاحم ًاضيأ :«راونألا حقاول» يف لاقو .ضرع هنأل ةروص لمعلل رهظ امل
 ا! لعفلا ةبسن يقبف هيضتقت ال ةمكحلا نإف ءلعفي ال نم اي لعفا وأ دعقم اي شما :لوقي
 ْ . ىهتنا فرعي نأ يغبني لعافلا

 لامعألا يف قولخمل رثأ ال هنأ ملعا :ةئامثالثو نيرشعلاو ثلاثلا بابلا يف :(لاقو)

 نيب نوقرفي ال سانلا رثكأو رثأ ال مكح اهيف هل امئإو نيوكتلا ثيح نم ًادبأ هيدي ىلع رهظت
 الإ اهدوجو حصي ال يتلا رومألا نم ئنعم وأ ةكرح داجيإ دارأ اذإ ىلاعت هللا نإف .ءرثألاو مكحلا

 هسفنب موقي ال رمألا اذه نيوكت هيف رهظي لحم دوجو نم دب الف اهسقنب موقت ال اهنأل اهداوم ىف

 هتققحت اذإ رثألاو مكحلا ى.؛ قرفلا اذهف رثأ هيف هل امو نكمملا اذهل داجيألا ىف مكح لحمللف

 كلذلو هل رثأ ال هنأ عم اذك تلعف :لوقي اذاملف لعفلا يف ةدحاو ةلمج دبعلل رثأ ال هنأ تملع

 سيل هيعدي ناك يذلا لعفلا كلذ نأ ًانيقي هل فشكتيو هباجيح فشكتا اذإ هللا دنع هسقل تقمي

 هيسفنل لعفللا كيبسلا ىلع ديعلا تششمب ىلاعت هلئأ نكإد رملا نيسيلك فيلكتلا نامز ىضقنا نيح 3 و

 ىلع اهب ىنثي يتلا يه يناعملا كلتو اهيلع لدت يتلا يناعسلا مالعأ ءامسأ اهنكل ىمسملا

 ةيظفللا ءامسألا هدهب ة ةامسلا يش : يناعملاو اهيئاعمب ىمسملا و وشف انيك أهم 532-- اندنع رهْلظ

 نأ طظافلألا ةدذش ذي 3 اعملا الإ تسيلو ىتسحلا ءامسألا هللق ءامسألا ىّماب 2 رذاقلا و ملاعلاك

 وما اهل رابتعا داق ءاهيلع ةلادلا اهيناعمل ةيعبجلا مكحب الإ حبقلاو نسحلاب باعت الإ طظاعل اذا

 ركدو . يهتنأ أاحكاطصإ ىمسسي نب يصاخ مظنو هةمقا ل فو رح ىلع ةدئا ب ثاسيل اهينام ا اهتاذ يح

 تاذ هام.سم اهنا عض ولاب هللا مسالا نأ ملعأ هصن ام ةئامسمخو نيسمخللاو نماثلا بابلا ىف اشي

 يمملإ مسا لك نأ ملعف :لاق مث كلذ يف لاطأو ءرش لك توكلم هدبب يذلا ءاهنيغ ىئاعت قحلا



 رياكألا دئاقغ نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزحلا أن تل

 ىلاعت هللا ةئيشم ارسضحتسم لعف هنأ ولو هسفن تقمي ديعلا نأ دارملا امنإو هيلإ هفاضأ دق تلا نإف 1

 َْ كد لع ٍِقِإ ٍِءْفَمِل َنْلوُفَن الو# : ىلاعت لاق ىلاعت هللا دنع هسفن تقمي مل ٍلعفلا كلذ ىف
 م

 2 3 سس نرهأل 57 ندد نأ ومع لقد تيل اذِإ قير ركذاو أ هاني نأ ل 52

 :يعستلا و ماعلا بايلا يف لاقو ةمسقت ديعلا تنم عوكو عفديل ةئيشملا رشف |8424 لالا :فيكلا]

 ؛ لعفلا يف ةكرشلا نود كلملا يف ةكرشلاب هديقف كيرشلا نع ىلاعت ىسحلا تهزن اذإ :ةئاهو

 ةثرش نم دب ال ذإ .هفيلخكت حص ام لعفلا ىف ةكرش دبعللا نأ الول هلإق تفيلكتلا ةحص لجأل

 ماقم هنإف اقاطم ةكرشلا نع هبر ءزن نم نأ ملعف بابسألا باجح فلخ نم لعفلا يف دبعلا

 أ راجتلا هلا مكح قحلا عم دبعلا لامهأ مكح :نيعبسلاو يناثلا بابلا يف لاقو .لامكلا

 يذلا ردقلا اذهبو :لاق ةطساو البو ةطساولاب لعفي هللا نإف :اهوسنو يلعألا لثملا هللو كناحلا

 نع ديعلا جرخي لقعلا يف ليلد الو ةلآلا نم رايتخالا دوجول فيلكتلاو ءازجلا قلعت هلآ هنأك وه

 هلل ةروذقم نيقولخملا نم اهلك لاعفألاف ليوأتلا لدتحي ال عراشلا نع صن كلذب ءاج الو لعفلا

 ةنوك ثيح 0 م االإ لخدما اهيف قولخمل سيلو ىلاعت هللا نم ةلاصألاب اهبابسأ دوجوو ىلاعت

 مو فل 2 : ىلاعت هلوق ىف ةئامو نيعستلاو نماثلا بايلا ىف لاقو . ىهتنا .اهل هيام

 وبأ ىفتثا امك قلخ وه يذل لعفلاب هاقنو ريمضلاب ديعلل لعفلا تبئأ .131 :تافناصلا] #َنوُلَمعَ

 نماثلا تبايلا يف باقو ىهتنا نآرقلا يف ةينثتلا ريمدض هتبثأو نآرَم ملا يف طفل هل رهلفي ملف رحب

 ءء يش هيلع ابعد 5 ىلاعت هنأ | ملعأ : ميجلاب دجاولا ىل ااعث همسا ىلع ةئامسمج و نيسمخملاو

 نع ازجع ال ةنيشمب ىلاعت هلبق نم يوت كاك نم عش لو ارد دبل نسم #14 ةدجيإ بح

 امل ١ دجاوب سيل هنوك ثيح نر 5 تناك ام هتيانإ د نأ لهج يبأ نم كالا ١ الق ةيلط ام :

 ؟ :لسلا] # تيما مُاككدف ءآش َولَو# قيفوتل هطعي مل ذإ ىلاعت هنم ناك امنإ منملاو هنم بلط
 ناكل ةطس ةطسأو اب تامياللاب هيطاخل وأ لهج“ ىب | لحم يف نك 5 ناميالل لاق ولا ىلاعت هنا امل

 يه امن نكادع امو هنوكب ةدار الا تقاعت اذإ ره امنإ !دجاو هلوكف بطاخملا لحم يف ديالا

 نأ ملعا ١ : ةلاخلا ! ىلاعت كيهيسأ ىلع م م ال يف ًاضيأ بابلا اذه يف ل لاكو . ىيتنأ نادحولا رمح

 :فارعألا] ا قل هَل الأ# : ىلاعت هلوق يف املك يهلإلا رمألا مدقتب قلخ :نافئخ ىلخلا

 يحل "مم تانئإ وأ يشن نم رخآ ىنعم ىلع لدب ىلاعت نحلا تاد ىلع هتلالد خم ءامسأللا نم

 ةيهلالا ءامسألا نم ةريغع و نمح لاك مسالا اذه مف تاذلا ىلع ةلالدلا ةيدحأ وت مل قاقشالا

 يف .لاق اذهلو قحلا تاذ ريغ دحأ هب ىمستي نأ ملعلا مسالا اذه ىلاعت هللا مصع دفو ىنسحلا

 :اولاق ام مهومس ولق مهومس . اه ىلاعت هللا ريغ ىبلإ ةيسول !لا بست نم ىلع ةحبحلا , فرعم

 مالعألا ءامسالاك ةقيالملا مكب تااذلا ىلع : لدي هللأ مسالا نأ تيملع 26 هللا مس جل رسل ا

 7 ا :لاثو . كاده ىلاوتي هللاو هررج و لحملا اذه لمأتف كلذ ىف لاطأو اهتايمسم ىلع

 اك. 0.



 ا مهتاوذل قلاخ وه امك دبعلا لامفأل للاخ ىلاعت هللا نأ يف :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 نك :هلوق نيع نوكيف ىهلالا رمألا قواسي يذلا رهو داجيإ قلخو ركذلا ىف همدق هنإف .|ة4
 بارجلا سيلو بيقعتلا ءاف ىهو رمألا باوج ءافلاف رثألا ىلع نوكيف نيوكتال نئاكل لوبق نيع
 هلوقب رمألا دنع الإ نوحي ال هنأ نم مهوتي ام فالخ نطابلا رمألا يف ال ةيترلا يف الإ بيقعتلاو

 حاتتفا ال امك لوقلل حاتتفا ال هنأ هدقتعن يذلا قحلاو .نكي مل لوقلا اذه 5000 © :هل ىلاعت
 هللا ملع يف ًابيغ ناك نأ دعب ةداهشلا ملاعل نوكملا روهظ الإ ثدح امف ىلاعت هملع مولعمل
 امنإو ةيهلإلا ةدارإلا نايصع طق دبعل حصي ال ؛راونألا حقاول» باتك يف لاقو .مالسلاو ىلاعت

 لاق ءاملعلا نم مهعابتأو لسرلا نم ىلاعت هلل كل ٠ نيعادلا باجح فلخ نم رمألا دبعلا ىصعي
 يف دبعلا عقو امف 4٠[. :لحتلا] 49 نكس ك هل لقت نأ هندي آذإ ,ىَتل اَنْوَف انثِإ#« : ىلاعت
 امك قلخلا نم طئاسولا ناسل ىلع يهنلاو رمألا ناك اذإ الإ يهن بانتجاو رمأ لاثتما نع هفلخت
 ال دقو رومأملا دبعلا نم هب رومأملا عقي دقف اوموص وأ اولص :سانلل هبئان وأ لوسرلا لاق اذإ

 لمأتو دب الو عقي هنإف ًامئاص وأ ًايلصم نك ةطساو ريغ نم هدبعل ىلاعت قحلا لاق اذإ امأو عقب
 الو ءاودهاجو اوطبارو اورباصو اوريصاو ةالصلا اوميقأ» :ةيي هلوسر ناسل ىلع ىلاعن هلوق

 رمألا لاثتم ١ مهل درت مل يهو ةدارإلا ىلع مهلاثتما فقوتل كلذ نم ءيش سانلا نضفعي نه عقي

 ناكف كلذ مهتردق نم سيلو يتدارإ ريغ نم مكسفنأب ارقلخا ذئنيح مهل لاق ىلاعت هنأكف

 مهب قلعت اذإ ام فالخب اهلامعتسا مهيلع مرحي ةتيملاك تناكف اهحور ال نك مسج مهب قلعتملا

 نم اهريغو ةالصلاو طابرلاو داهجلا نيع دجوي هنإف ةطساو الب ىهلإلا رمألا وه يذلا ةيحلا نك

 ةالصلا تناك الإو اهسفنب موقت نأ لاعفألا نأش نم سيلو مهل نذالا هجوت نيح يف دابعلا لاعفأ

 هنع ترهظ نميف اهروهظ نم دب الف حصي ال كالذو دعاجم ريغ يف داهجلاو لصم ريغ يف رهظت

 دبعلا ىلإ لعقلا بسن امهوحن وأ دهاجملا وأ يلصملا نم هنع ترهظ نميف كلذ رهظ اذإف

 ملأتلا وأ معنتلل لحم ناك هسفن لمعلا نأ الول والدع وأ دنع الضف : هيلع ىلاعت ىحلا هآزاجو

 هبلإ ةبسن برقأل ءارجلا ىلاعت هللا لمج كلذل الدم سيل ناك امل نكلو ءازجلاب ىلوأ وه ناكل
 دق كلذ ناكل دبعلل ىلاعت نحلا اهلعج ىتلا ةبسنلا هذه الولو لاق ةلآلا وه يذلا دبعلا وهو

 خيشلا لاطأ دقو ءيش يف نسحلاب قلوب ل ناكر نسحلل ةاهانمو فيلكتلاو باطخلا ىفاح

 هللا همحر ضاوخللا ايلع ديس تعمسو .نيتئامو نيئامثلاو سداسلا بابلا يف كلذ ىلع مالكلا

 :لاقو .ةدحاو ةلمج راركت هلك دوجولا يف سيل لب يهلإلا عاستالل طف فدارم مسا هللا ءامسأ
 جرخ دق ةنجلا لخد اهاصحأ نم ًادحاو الإ ةئام ًامسا نيعستو ةعست ىلاعت هلل نإ ثيدح يف

 ةعستلا هذهو ةرثك ىصحت ال اهنإف حدملا ةهج ىلع قاقتشالا قيرط نم نحن هانذخأ ام كلذب

 ةيرطضم اهلك اهيف ةدراولا ثيداحألا نأل حيحص هجو نم اهنييعت ىلع ردقت مل ًامسا نوعستلاو

 انك نإو باتك يف هدرون راف فضشكلا قيرط نم انل لصحي يأ مسا لكو ءيش اهنم حع مءيصي ال

 نماثلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو انيلع راخكنإلا نم كلذ هيلإ يدؤي امل موف يف هب وعدت

 ريغ سيل ؛هلجأ نم ءايشألا ضغبنو هلجأ نم ءايشألا بحن نأ ائيرل ائيح ىنعم :ةئامو نيعبسلاو



 رباكألا دئاقع ناب ىف رهاوجلاو تبقاويلا نم لوألا ءرسلا 5

 سفن نم نيدلوتم سانلا سيلف سانلا هنم جرخي يذلا بابلاك لاعفألا روهظ لحم دبعلا :لوقي
 ةينابرلا تاكرحلل باوبأ رهاظلا يف ةلاعفلا ءاضعألا ذِإ ريغ ال هنم

 نأب نورعشي ال موقف رتسلا اذهب باجح فلخ نم لعافلا وهو ةرتس اهلك ناوكألا ذإ ةروتسملا

 مهيلع بلغ ةيربجلا مهو كلذب نورعشيو نودهشي موقو ةلزتعملا مهو لعافلا وه ىلاعت هللا
 اواطخأف هيلإ ىلاعت قحلا هفاضأ امك دبعلل هوفيضي ىتح مهرلن عستي ملو هدذحو هلل لعفلا دوهش

 مهزورب رهظ امئإو بالا

 دوهشلا نع بسكلاب لوقلا باجح مهنم ةيرعشأللا مهو نورعشيو نودهشي ل موقو ةعيرشلا

 ,.ففشكلاب الإ ةواشغلا كلت مهد لوزت الو ةداشغ هرسصب ىلع ثعالعلا فئاولعلا ءال ذه نم لكو

 ىف نأل ًاحيحص لوقلا كلذ ناك نإو هرايتخا نيع يف روبجم دبعلا :لاقي نأ يغبني الو :لاق
 يش كلذ لذ ههدسل ينأبسو . ها العو لح قحلا ىلع ةحملا ةماقإ ةحئار ىلإ مجريو بدأ ء ءوس كلذ

 نم ىلاعت قحلل وتعلا» نم رارسالا باب يف لاقو .هب نأ ةهدامع !ا عت | بلط ام :4تاجوتفلا) أ لا بان لاقد .هقع ثحمملا

 مامإلا ناكو لاعفألاب لالقتسالا نع مهزجع ىلع مههبنيل الإ اهريغو مهتادابع يف هب اونيعتسي

 هدايع نود هذحو يلاعت هلل لعفلا دوهش ةرضح ىف فقت نأ كايإ» :لوقي ىلاعت هللا همحر ليدجلا

 مداه كلذ ينو نيكلاهلا عم كليتف اند لعق كلذ نم كل قرت الو تفلتلا نم ذأ وهم يف عضتف

 عار . ىهتنا ؛اهلك عئارشثلل

 .قرفلا نيب لاعفألا قلخ ةلأسم ىف فالخلا أشنم امف :(تلق نإف)

 مل مهنوك مهنيب فاللخلا أشنم نإ : نيتسلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(«باوجلاف)

 وه له لعفلا لاح هسفن نم هدجوو دبعلل ىلاعت هللا هاطعأ يذلا نكمتلا كلذ عجري !اذامل اوردي

 ةدارإلا نع وأ اننكمت نع ةدوجوملا نيعلا كلت يف رثأ انيف اهل ةثداحلا ةردقلا نوك ىلإ عجار

 ناسنإلا نوك ىنبني كلذ ىلعف ةثداحلا ةردقلا رثأ ال ةدارالا رثأ نكستلا نوكيف انيف ةفولخملا

 ره له نيكمتلا كلذ عجري اذامل هلقعب ققحي الو هسفن نم هدجي يذلا نيككمتلا نيعل ًافلكم
 كلذ نكلو هرايتخا يف روبجيم ره مهضعب لوق ىلع ناك نإو ًاراتخم هنوكل وأ ًارداق هنوكل

 هنأ فلكي ال» : ىلاعت ؛ لاق اذهلو ًافلكم نوكي نأ حص هسفن نم هدجي ىذلا نكمتلا نم ردقلا

 يف لاقو. ءيش ال اهاطعأ :لاقب الو ًايدوجو أرمأ اهاطعأ دقف [ :ىنالطلا] «اهنتان آماّلِإ امنت

 دإ تنمو انو ةيلتك هللا تركلو مهولتمت ل8 :ىلاعت هلوق يف ةنامثالثو نيعستو دحألا بابلا

 هج كو تعي هةنع هأعت نمل ي هرلاو لتقلا تانإ ةيآلا هلش ىف نأ ىملعأ .[1 ”لاعنألا] 4 سس

 له دتبحم ىعّدا نمل ةعايقلا موي ١٠لجو زرع هللا لوقي اننيبو ىلاعت هنيب ةسناجملا ءافتنال كلذ

 «ةنلكلا ملل مََم لفظ :ىلاعت هلوق يف لاو .درو امك ًاودع يل تيدا وأ ايلو يل تيلاو

 ملف ةداع هتوقيطي ام الإ هدابع فلك ام ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد ةبالا هذه يف .1144 ماعنألا]

 ناك ام كلذب مهفلك ولو نيدضلا نيب عمجلاب الو كبيس الب ءامسلا ىلإ دوعصلا وحنب .هينلكي
 يم عبو 5 ةءامد 5 ١ 1 8 1 . كم 3 20 نك

 امغ نكي نع :لاق أهم ديريام لمعي نأ هلق ل ومي ناك اهئإو . 4 دم دج مانفع :لوقي



 551 مهتاوذل قلاخ وه امك دبعلا لاعفأل قلاخ ىلاعت هللا نأ يف :نورشعلاو عبارلا ثحبملا

 هلا تركلو## : هلوقب ًاثابثإ يفنلا بقعأ امك ًايفن تابثإلا بقعأ لب تابثإلا ىلع تبغي مل هنإ مث

 حاضيإو ةدحاو نيعل تبثأ ام عرسأ امو ىفن ام عرسأ امف تر هللا كلو » :هلوشبو 4

 عقو املف باطخلا اذه يف أر ومأمو ارمآو ًارمأ اورهظأف :يكرشملا اولتقاق : لاق يلاعت هللا نأ كلذ

 مهتلتق انأ لب مهومتلتق نيذلا متنأ ام :لاق ء«تاثدحعملا نايعأ نم لعفلاب لقلا رهظ و لاثتمالا

 لقت ملو ةلآب لوتقملا يف عقو لتقلا نأ امك لتقلل تناك ةلآ يأ وأ مك < فيسلا ةلزنمب انل متنأف

 لثم وه لب لئاقلا وه سيل انيلإ ةبسنلاب براضلا كلذكف لئاقلا وه براضلا لب ةلئاقلا اهنإ اهيف

 لعفي ال ىلاعت هللا نإ :لاق نم لهجأ ام :رارسألا باب يف لاقو .مهفاف وه هبلإ ةبسنلاب فيسلا

 قلتفت ملق# < أرقي ةدشو ةلآلاب

 4 دَّنأ كلك كَ ذإ كنتو انّه دْهَكَف هللا جلكتو ح عع عل
 ديعلاوديعلل هلا فيس داف باجعلا بحعلا وه اذه نمؤم هب وه امب رشي ءارتف [10 : لافتألا]

 نأ دعب الإ انفلك ام ىلاعت قحلا نأ ملعا :نيسمخلا بابلا يف لاقو .ىهتنا ىلاعت هل هلآ فيسلاو

 فلكي مل امك انفلكي مل تدقف اذإو ةرابعلا اهنع رجعت انسومن يف اهرثأ دجن ةردق انل لعج

 كلملا ةليساوب ناسنإلا يف يهلإلا خفنلا اهرهظأ يتلا يه ةردقلا هذهو ةالصلا يف مايقلا نمزلا
 |ه :ةحتافلا] 4ٌنيِمَتَف َكاّنِإو لق ة اندحأل ليق الو فيلكتلا انيلع هجوت ام ةردقلا هذه الولف

 هعلا ىلإ لاعفألا اهتفاضإ ىف هل ةلرععملا تقدصف ديعلل لعفلا نم بئاج تايثإ ةتاعتسالا ىف نإف

 تفدصو لالشتسالا مكحب هيلإ لاعفألا اهتفاضإ ىف تاطخأ و يعرش ليلدب دحاو هو نم

 يلقعر يعرش ليلدب نيهجولا نم ًابسك دابعلا ىلإو ًاقلخ هللا ىلإ لاعفألا اهتفاضإ ىف ةيرعشألا

 ةردقلا قلخ نأ ىلع مهلك رالغنلا قفتا :«تاحوتقلا» نم نيعبسلاو يناثلا بابلا يف لاقو . ىهتنا

 هعم ناسنإ لكف هفلخ نم الو ديعلا بسك نم تسيل اهنإو هدحو هلل ديعلا نم لعفلتل ةنراقملا

 هرصنب هدابع ىلاعت هللا رمأ ام :رارسألا باب ىف لاقو .ًالالقتسا ًارايتخا هسفن نم هل نأ ال رايتخا

 ناكر رابخألا در دّمف رادتقالا :ىنعيو ىل ةردق ال :لاق نمف هرمأ ىف كارتشالا ,هاطعأو الإ

 نيسمتلاو نماثلا بابلا ىف لاقو . ىهتنا تيملاب :ىلاعت قحلا فيلكتو قحلا ثنكن ندم
 قحلا فرصتي ال نضدخلا ةرضح نأ ملعا : ىضفاخلا ىلاعت همسا ىلع مالككلا يف ةنامسمخو

 ةرضحلا كلث ماكحأ هيلإ انفضأ اهيلإ لزنت اذإف اهيلإ لزنت اذإ الإ ثدحملا فرصت اهيف ىلاعت

 الأ هنايتإب مهدنع ثدح هنإف ًانأرق ناك ولو نايتإلا الإ ثدحملا يف ضفخلا ةرضح ناطلس سيلقف

 اا نع اناهنت وأ هلعف انل مسقن مل رمأب انير اب انرمأت فيك :هسفن يف لوقي نمل [؟7 :ءايبنألا] # ٌلَمَع

 :هتجوزل لاق روفصعلا نأ ينغلب :لاقو .لعفي امع لأسي ال عضوم اذهف انيلع هتردق دقو ءيش

 نامياس ىلع ةبقلا هذه مشا : يل تلق ول نأ كل ىبح نم يب غلب دقت اهسفن نع اهدوار نيح

 هاهم :لاقف هنع زجعت يذلا لوقلا اذه ىلع كلمح ام :لاقو هفلخس ناميئس لسرأف كل اهتمدهل

 «لقملاو ملعلا نا اسلب ذي 8 ةشعلاو ةيمعملا كاسلب ايئاغ نوملكتي امنإ نيبح هلأ نإ هنا ىبم اب

 8 ةبقاعي ملو فاضخملا لوق 3 ,لاميلس تلح



 رباكألا دئاقع نابب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ضر

 لوقب اهيف ءامسألا ولعو ةجردلا يف اهنود اهنأ عم ءامسألل ةضفاخلا يه ضفخلا فورح ىرت

 اميف ترثأف ةملكلا نم ءاهلا ضفخت يتلا يهف هللا ةملك اهلومعمو ةضفاخ ءابلاف هللاب ذوعأ :دبعلا
 صضعبل هضعبف ةبترلا يف ضفخلا ماقم يف ناك نإو ملاعلاف ءامسألا وه يذلا اهنم ىلعأ وه

 ؛ىلاعت ىحلا هنعفي ام كلذك اهب الإ ةملكلا ملكتملا ضفخي ال ناسللا ىف يضفخلا تاودأك

 نإ مث ضفخلا تاودأ يف فرصتيل ضفخلا ةبتر ىلإ لزنتلا نم دب ال ةيهلإلا ءامسألا ةطساوب
 مكح هنع لازو ءامسأ اهنم اهيلع لوخدملا راص .ضعب ىلع اهضعب لخد اذإ رففخلا فورح

 نأل هتروص نع ريغتي ال ىتح ءانبلا هيلع اوقبأو ءامسألا رئاسك ةفاضإلاب ًاضوفخم مجريف ةيفرحلا
 وه امب ةروصلا ضوفخم ريغ ىنعملا | صضومخسم انه رهف ةقيقح ًاضوفخم نوكي ال ةلاصأ ضفاخل

 نوكي اذكهو :لاق [غ :مورلا] | دعي ْنسَو ليَ نم ٌرْسْدْلا هلل : ىلاعت هلوق ل لثم ءانيلا نم "7

 نوكي نأ ريغ هيف رثأ هكرشي مل ثدحملا يف : ثدحملا رثأ اذإ اهيف نحن يتلا قيرطلا يف رمألا

 لعف اذهف هللا الإ عامجإلاب رثؤم الو رثؤملل هيف رثألاو فرحلل ءانبلا ةلزنمب هل ثودحلاف اثدحم

 لاق ةرضحلا هذه نمو :لاق قحلا ةروصب لعفنملا لعفتاف ىلاعت قحلا لعف ةروصب رهظ قلخلا

 عطب نمل [+ :ةبوتلا] « ولأ ملك عمم مش َّقَح هر 3 لاقو .هب عمسي يذلا هعمس تنك :ىلاعت

 لاقو .ها [44 :ةدئاملاا مَكَبلأ ال لو 1م امام 7 9 عم [80 :ءاسنلا] مشا طأ َدْقَم َلوُسَيل
 ناكو .ىهتنا شقانت الو ملسف شحاوفلا مرح هنأ عم هلاعفأ الإ دوجولا يف اه :رارسألا باب يف

 نو َونََح ني َكِباَصأ آن : ىلاعت هلوق يف :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا
 :ىنعي 2126 :ءاسنا] 4َكِيْفَن نِف ََتْيَب ني َكْلَصَأ انوا ًادانسإو ًاداجيإ :يأ .(4 :ءاسنلا] جهت
 َوُهَف توم اًدِإَو# ءالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ديسلا لوق ينأ اي اب لمأتد .ًاداجيإ ال ًادانسا
 ناك ثيح هسفن ىلإ ضرملا فاضأ لب ينضرمأ اذإو لقي مل فيك ١[ :ءارعدلا) 449 يفضي
 هيلع بويأ لوق لمأت كلذكو سفنلل ًابوبحم هنوكل هللا ىلإ ءافشل 0 افشلا فاضأو سفنلل اهوركم

 :ءايبنألا) + تيما ْمَكَيَأ تو يصل َّيَتَم ْقَأ دهر ئدان ْذِإ ّبْرََر ين» :مالسلاو ةالصلا

 رضخلا لوق ة لمأت كلذكو باطخلا بدأ اظند لب ىنمح راف رضضلا يتتسسمأ :لقي ملو ء[امج

 بيعلا ناك امل هسفن ىلإ بيعلا فاضأف [78 :فيكلا] كاَبيمَل نأ تدق ؛مالسلاو ةالصلا هيلع
 نأ كبَر َداراَق# :ىلاعت هلوق يف ىلاعت هللا ىلإ سفنلل بوبحملا رمآألا فاضأ فيك رظناو ًاهورككم

 الف مهنالزعت يف هبارضأو ضرافلا نب رمع يديس وحنل ميظع رذع ءذه يفو :(تلق)

 ملسو مهفاف قشعلا ناسلب اوملكت امنإ مهنأل مهيلع ةينوكلا لوقعلا لهأ نيزاوم ةماعإ يعبني
 .ةيونعمو ةيسح :نيمسق ىلع ءايلوألا تامارك ةثامو نينامثلاو عبارلا بابلا يف لاقو .ملست

 رابخألاو رطاخلا ىلع مالكلا لثم يه ةيسحلاو :لاق ةصاخلل ةيونعملاو ةماعلل ةيسحلاف

 فءاوهلا قارتخاو ؛ءاملا ىلع يشملاو ءنوكلا نم ذدخألاو ةيتآلاو ةنئاكلاو ةبضاملا تابيغملاب

 ةماركلا امأو «ءكلذ وحنو لاحلا يف ةوعدلا ةباجإو راصبألا نع باجتحالاو سرألا يلو

 اهفاسفس بانتجاو قالخألا مراكم لعف نم ةعيرشلا بادآ ظناح :ىهف صاوخلا دنع ةيونعملا



 ؟- مهئاوذل قلاخ وه امك دبعلا لاعفال ىلاخ ىلاعت هللا نأ يف :ثورشعلاو عبارلا ثحبملا

 كاع 1 57

 .[45 :فيكلا] ؛اَمْهْدُك اًبِرْحَحْمَو اًمُهَّدُسأ

 اًمِهْلِوْي نأ نا ١ 96 .مالسلاو ةااصلا هيلع رقخلا لوق ن 5 باوجلااهف :2(ليق نإف)

 ؟دبعلل ةئماشلا عمجلا نونب ١ 8١[ فهكلا] امير

 اندرأ :هلوق نأ «تاحوتفلا» نم نيثالثلاو يداحلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 يف ريثح نم ناك آاجق ةداهلا رتسم يفد يسوم رظن يف هريغ ىلإ رمأو ريخلا ىلإ رمأ .نارمأ هدصصنت

 يف ىسوم رظن يف رمألا رهاظ يف ركن نم هيف ناك امو نونلا ريمضض ثيح نم هلل وهف لعفلا اذه

 نم اهيف امل نيهجو انه عمجلا نونل نأ ملعف نونلا ريمض ثيح نم رضخلل ناك تقولا كلذ

 ىلإ بيعلا فاضأ هب بيعلا ىلإ هجوو ىلاعت هللا ىلإ رمألا فاضأ هب ةيريخعلا ىلإ هجو عمجلا

 نيذللا ن ولا نيده فرعي ناك قوش دقف امهصمب نمو : لاق يذلا بيطخلا نأ ولو ةيسمل

 ةييمقلل 8 هّللأ لوسر عج دقو تنأ تبيطخملا عشب :هل لاق خدت ناك 1م رضخلا اههملع

 كبت ال رش الو امههصعي نمو دشر دمك هلوسرو هلأ عطي نمو : لاش دحاو ريمسب هير نيبو

 ةكئالملا عم ثدسل 00 نحل عمج كلذكو 1[ مجنتلا] ١ 4 نع قطن نيل أ اعيش هللا رضي الو

 هأن ركد امي ىنحأ لمأتف . 2 :تارسألا] 02 ىلا ص نولَصَي هَنكِلمَ أ نط : ىلاعت هلوق يف

 ١ فة ىلاعت هلا يضر ركب 0 اولاق دقو قلخلا رئاسا سه ًابدأ رثكأ مه دج ءايبثألا تادأ 3 كل

 عاري مل ىلاعت هللا نم رمألا دهش نإو وهف ينضرمأ بيبطلا :لاقف ابيبط كل وعدن الأ يفرم امل

 .ىهتنا بويأو ؛مالسلاو ةالصلا هبلع ليلخلا هاعار امك ظفللا بدأ

 صضرملا دانسإ نم لاق ام ام لقي , مل هلع ىل ىلاعت هللا يضر ركب ابأ ديسلا نأ مأ رن يذل : (تلئ)ز

 قأو امل يلم هل وعدي نأ هلا ائاسل ١! لقعل .لرنث كلذ امنإو :للا عم بدلا ءاقمب الهج هلا ى

 دحألا بابلا ىف لاقو . ملعأ هللأ و «ماللسلاو ةاسعلا هيلع مظعألا ليلخلا ماقم دوهش مدع نم

 بعصأ نم هاهنم بسكلا هجو لقعتو لاعفألا ىلخ ةلأسم نأ ينخأ اي ملعا :ةئامو نيرشعو

 هلع رمألا وه اام يلع اهيف ىحلاب ىل حتفي ملو اهلكشتسا هلك ىرهد تثكم دقو :لاق لئاسملا

 رسل كلب يلع تشي نأ لبق تنكو ةئامتسو نيئالثو ث'الث هةئس يف بابلا اذهل يدييقت ةليل ا

 دقتعا تنك اهو معوق هلي لوشي ىذلا قلخلا رو موق كن لوقي يذلا بسكلا 0 ىقرذغلا روصت ىلع

 . سانلل لغلا لا إو تا ريشا ىلإ 58 رايسملاو اهتاقوأ ى يف ًاقلطم تايجاولا ءإ أ ىلع ةلظفاحمملا

 ةاعأ رمزا ن ساق الا خم رمملاب هتيلحت و ةموعذم ةشص لك نم 1 بلقلا ةراهظطو مهل دقحلاو «دسحلاو

 اهجرخيو بدألاب اهاقلتيف اهجورخو اهلوخد يف هسافنأ ةاعارمو ءايشألا يف يفد ةسفل ىف هللا . قوشح

 فاللخب جاردتسا الو ركم اهلحدي 0 هئاق اندنع تاماركلا يش اهلك هذهف روضحلا هع اهيلعو

 ءافولاو ميحصلا ملعلا اهمزال نم صاوخلا دنع ةماركلا نأ :كلذ حاضيإو ةماعلا ةمارتت

 قرخل لحمب ايندلا تسيلو ىهلالا ملل ةلابح بصنت ال ةيعرشلا دودحلا نآ هولعمو دوهعملاب

 نينامثلاو سماخلا بابلا ىف لاقو .كلذ ىف لاطأو ةرخآلا رادلا كلذ لحم املإو كئاوعلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهارجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزرجلا 5

 تفرعو هيف كشأ ال يذلا عطقلا ىلع ةلأسملا هذه قيقحت تفرع دق نآلاو ضحملا ربخلا الإ

 قولخملا ىلع يتريصب فشكب ينفقوأ ىلاعت قحلا نأ كلذو اهيف ةثالثلا بهاذملا نيب قرفلا

 ثروي رمأ انه له رظنا : يل يل لاقو ءهدحو هللا الإ مث نكي مل ذإ قولخم همدقتي مل يذلا لوألا
 رثأ هيف دخأل ام تاثدحملا نم هارت ام عيمج اذكه :يل لاقف ؛بر اي ال : تلق ةريحلاو سبللا

 تقلخ يرمأ نع نوكتتف بابسألاب ال بابسألا دنع ءايشألا قلخأ يذلا انأت قلخلا نم ءىش الو

 لعفا :كلوقب تبطاخ نذإ كسفنف بر اي :هل تلق رئاطلا يف نيوكتلا تقلخو ىسيع يف خفنلا
 لبقت ال ةرضحلا نإف ققاحت الو بدألا مزلاف يملع نم ءيشب كتعلاط اذإ : يل لاقف لعفت الو

 بدألا تقلخ نأ الإ بدأتي نمو ققاحي نمو هيف نحن ام نيع اذهو بر اي :هل تلقف ةقئاحملا

 :لاق هدوجو نم دب الق بدألا .تقلطل نإو اهعوقو نم دب الف ةققاحملا تقلخ نإف ةققاحسملاو

 ىتح تاصناإلاو عمسأ ىتح عمسلا قىلخأ ءبر اي كل كلذ :تلق .تصناو عمساف كاذ وه

 تملع امو تملع ام الإ قلخأ ام :ىل لاقف كدحو تقلخ ام ىوس نآلا كبطاخي امو تصنأ
 حاضيإ يتأيسو .ىهتنا ةغلابلا ةجحلا يلو لزألا يف يملع هب قلعت نيح هيلع مولعملا وه ام الإ
 عيمج بانتجا عم نكلو لوقنلا هذه يف يخأ اي لمأتف ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب ثحبملا يف كلذ
 نع الضف ةحضاولا رومألا يف لاكشتسالا همزال نم ملظملا بلقلا نإف لجو زع هللا طخسي ام
 وهو ايندلا يف اهلاكشإ لوزي ال ةلأسم هذه : هللا همحر يلازغلا مامإلا لاق دقو ةلأسملا هذه لثم

 .ملعأ ىلاعت هللاو :هلوق يف روذعم

 نأ عم ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ىلإ قلخلا ةفاضإب دارملا ام : ليق نإ :(ةمتاخ)

 1 نا نع ردت قلخي ال نأ قولخملا نأش نمو تاذلا قولخم دبع كلذ يف ىسيع

 امنإ ريطلل ء و ةالصلا هيلع ىسيع قلخ نأب ميلظعلا نأ رقلا حرص دق :(باوجحلاف)

 ناكف هبا نذإب ا روصي يذلا كلملاك كلذ ىف ىسيع ناكف ىلاعت هللا نذإب ناك

 هل ىلاعت هنذإل ىلاعت هللا ىلإ اهب برقني يتلا ةداعلا ةلمج نم ريطلل ٍمالسلاو ةاللصلا هيلع هقلح

 :رطاف] 6 ضرألا نم 7 م اَقَلَخ ادام فور لأ نود نم نود نذل 1 رم :ىلاعت لاق كلذ يف

 نأ ملعا : ةبآلا هده ريمسعت يف ةثامئالثو ن :يثالثلاو عباسلا بالا يف نيدلا ييحم خيشلا : لاق 14

 امهمف ةعيرشلا نم ءاملعلا يديأب اع يه ضرألا يف ةعوضوملا عرشلا نازيم نأ ملعا :ةثامو

 هيلع بلغ نإف كلذ هيلع انركنأ فيلكتلا لقع دوجو عم روكذملا عاشلا نازيم نع يلو جرخ

 :لاق الف مهفلا مهقيرط امل هتفلاخم امأو ءًاعامجإ وأ ًاصن ضراعي مل ام هلاح هل ملس لاحلا

 الو ؛دب الو .دودحلا هيلع تميقأ مكاحلا دنع تباث عرشلا رهاظ يف ًادح بجوي رماب رهظ نإف

 يف ردب لهأ نع تطقس امنإ ةذخاؤملا نأل .دب اهأك نوكي نأ لامتحا دحلا ةماقإ نم همصعي

 كتذلو بنذ لعفلا كلذ نأ ىضتقي كل ترفغ دقف تتش ام لعفا :هل ليق هو ةرهألا راذلا

 اذه ىلع دحلا ميش يذلا ى رضاقلا نأ ىلعف د دحلا تنم تلعشسا ل باخذ كلاش رفع :لاث



 1 مهتاوذل قلاخ وه امك دبعلا لاعفأل قلاخ ىلاعت هللا نأ يف :نورشعلاو عبارلا ثحبسملا

 وهو هيوبيس لاق اذك لقعي ال اممو لقعي نمم ءىش لك ىلع قلطت ةظفل اهنأل ةماع ام ةظفل
 لقعي ال امب صتخت ام ةظفل نإ :نولوقي نفلل نيلحتنملا ضعب نإف نفلا اذه يف هيلإ عوجرملا
 لقعي ال ام عمج برعلا مالك يف انيأر دقف ررحم ريغ لوق وهو لقعي نمب صتخت نم ةظفلو

 ناك نإو باطخلا اذه يف ىسيع لخدف ةيآلا هذهك لقعي ام ىلع ام قالطإو لقعي نم عمج
 ىلاعت هلوق مدقتو .مالسلاو ىلوأ هيوبيس لوقو :لاق ءالالقتسا ًائيش قلخي ردقي ال هنأل لقعي

 ال رمأ اذهو هرخآ ىلإ رئاطلا يف نيركتلا تقلخو ىسيع يف خفنلا تقلخ ةمتاخلا ليبق خيشلل

 . ملعأ ىلاعت هللاو هيف لاكشإ

 فرصتي له نك فرح رادلا هذه يف هصاوخ ضعب ىلاعت قحلإ ىطعأ اذإف :(ليق نإف)

 ؟هكرت بدألا مأ اهب

 هللا لهأ بدأ نم نإ :ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 رادلا اهلحم نأل اهب نوفرصتي ال رادلا هذه يف نك ةظفلب فرصتلا ىلاعت هلل مهاطعأ اذإ ىلاعت

 ىلاعت هل وه امك ارهاظ ىلاعت هلل نيوكتلا نوكيل هللا مسب نك ةظفت ناكم اولعج مهنكلو ةرخآلا

 . انطاب

 .تاوزغلا ضعب يف اهلمعتسا دقو ابدأ قلخلا رثكأ ليت هللا لوسر نإ :(ليق نإف)

 ًانوذأم ناك هنألو زاوجلل ًانايب هباحصأ ةرضحيب كوبت ةوزغ ىف هلي اهلمعتسا امنإ :(باوجلاق)

 لاقو رذ ابأ ناكف «رذ ابأ نك» :ةلمي لاقف اهليبق نم ةلأسملا هذهو تازجعملا راهظإ ىف هل
 .ًاقيس ناكف ًافيس نك : لخنلا بيسعل

 قلخلا رمأ ةياغ مأ ىلاعت هللا نذإب ًاناسنإ قلخي هنأ قاخلا نم دحأل حمصي لهف :(تلق نإف)
 ؟شافخلا هقلذ يف «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعل عقو امك ريلعلا اوتلخي نأ

 نيثالثلاو سماخلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا هدروأ لاؤسلا اذه نأ :«باوحلاف)
 يف ناويح وأ ناسنإ وه لهف ضرف ول ًاناسنإ ىلاعت هللا نذإب ناسنإلا قلخ اذإ : هظفلو ةئامثالثو
 نع ًالضف هل اوعمتجا ولو ًابابذ اوقلخي نأ مهلك قلخلا ّرجعأ ىلاعت هللا نأل ناسنإ مسج ةروص

 نينامثلاو سداسلا بابلا يف لاقو كلذ يف لاطأو جالحلا ةعقاو اهنيعب يهو .روجأم صخشلا

 هل تقرخ نم امأو هسفن تاوهش كرت ىف ةداعلا قرخ نمل الإ ةداعلا قرخ نوكي ال :ةئامو

 : لاق نيتملا ديكلا وه اذهو :لاق رعشي ال ثيح نم جاردتساو ركم وهف ةماقتسا , نع ال ةداعلا

 لعفتت مل ملاعل !! مارجأ ْنإف ةيسفن ىوق نع نوكي ام :اهنم هوجو ىلع دئاوعلا قرخ نأ ملعاو

 اهب ءاملعلا دنع مولعم اهبابو اهريغو تايرطقلاك ةيعيبط ليح نغ نوكي ام اهنمو ةيسفنلا ممهلل

 اهب ظفلتي ءامسأب نوكي ام اهنمو دصرلا لهأل كلذو علاوطب فرحو مظن نع نوكي ام اهنمو

 اهلك هذهو رمألا | سفن يف الا( يئارلا نيع يف ةداع قرخ ىمسملا لعفلا كلذ اهنع رهظيف اهركاذ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو .تيقاويلا نم لوألا ءزجلا "ك5

 ملعب ءاملعلا ضعب نأ ةيطبنلا ةحالفلا يف انل ركذ دق نكلو روصلا لمكأ ىه يتلا ناسنإ ةروص

 ًاناسنإ ناكملاو نامزلا نم صوصخم نزو ىلع صاخ نيفعتب يناسنإلا ينملا نم ْنوك ةعيبطلا

 شاعف أئيش هب ىذغتي ام ىلع ديزي الو ملكتي الو اهقلغيو هنيع حتفي ةنس ماقأو ةيمدآلا ةروصلاب

 ةروص يف ًاناويح ناك وأ سرخأ مكح همكح ًاناسنإ ناكأ يردأ الفا خيشلا لاق تامو ةنس

 . ملعأ 17 هللاو ىهتنا ناسلا

 ةجحلا ىلاعت ّش نأ نان يف :نورشعلاو سماخلا ثحيملا

 مهلامعأل ًاقلاخ هنوك عم دابعلا ىلع ةقلابلا

 قىحلا هل لاقل قلخأ نأ لبق ىلع هتردق امب ينذخاؤت فيك بر اي :لاق ادبع نأ ردق ولف

 : ىلاعت لاق .يمولعمل الو يملعل حاتتفا الو هيلع تنا امب الإ كب يمنع قلعت لهو : ىلاعت
 ةجحلا ةماقال ةيآلا هذه لثمب ىتأف ١*[. :دمحم] 4 َنيدَّصلَو كن َنيِهحسْل رش َنَح منول

 ىلاعت هملع يف كلذ توبثل هنوك لبق 7 نم نوكي ام عيمجب ملاع ىلاعت هنأ عم هدابع ىلع
 ىلع ال نيبوجحملا ىلع لصألا يف ماقت امنإ ججحلا ملعلا اذه قوذ ىلإ غلبي دحأ لك ام نكلو
 ىلع بجيف مهيلإ وأ هيلإ ىلاعت قحلا هفاضأ ءيش يف ىلاعت قحلل مهعازن مدعل فشكلا لهأ

 ل١ ىلع يرجي ال هنأل ًافشكو ًانيقي كلذ فرعي ىتح ًاناميإ هسفن ىلع هلل ةجحلا ميقي نأ ديعلا
 قوف امو ىلاعت هملع ىف ناك ام الإ دبعلاب ىلاعت | لعف امف يهلإلا | ملعلا يف هيلع وه ناك ام الإ

 / ل5 : ءاينألا] 4 تولت 539 لَحْفي ا مَع ُلثْسي ال# عضوم وه ةححلا ةماقإ

 ؟ىلاعت نود نولأْسُي مهنوك هجو امف :(لبق نإف)

 يتلا ةلاحلا دوهش ىلع لاؤسلا دنع مهعلطأ اذإ ىلاعت هنأل نوناْشُي اوناك امنإ :(باوجلاق)

 الإ مهب قلعت ام ىلاعت هملع نأ ذئنيح اوققحت هل حاتتفا ال يذلا ىلاعت هملع ي ه١ اهيلع اوناك

 تاذلاب ال رايتخالاب ىلاخ هنأ هيلع اوناك امب الإ مهيش مكح ام ىلاعت هنأو هيلع مه أم ةيسحتي

 نم هباصأ ام ضعب ءايبنألا نم ىبن اكش مالس نب هللا دبع ىكح دقو طلغلاو كايإو .مهفاف

 يف كنأش أدب اذكه مذ لهأب تسلو ينوكشت مك هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ىلاعت هللا ىلإ هوركملا

 انركذ ام ةيصاخ لعقب كلذ امنإو ناكمب هللا دنع اهبحاص سيلو هللا لعجب قولخملا ةردق تحت

 نينامثلاو مباسلا بابلا يف لاقو ناكمي هللا دنع وه سيلو هعيصاخب لعفي لهسملا ءاودلاك

 اوزاجأ روهمجلاف «ىلول ةمارك نوكي نأ زوجي له ىبنل ةزجعم ناك اميف سانلا فلتخا :ةئامو

 انأ الإ اندنع حيحصلا وهو :لاق كلذ نم عنم هنإف ينيارفسالا قاحسإ ابأ ذاتسألا الإ كلذ
 قيدصت ىلع رجعملا رمألا كلذب يلولا ماقأ نإ الإ :لوقن نأ وهو ذاتسألا هركذي مث أرمأ مرت
 يبنل ةزجعم ناك ام يلولا ىلع رهظيف هاندهاش دق لب اندنع عقاو وهف ةماركلا ةهج ىلع ال يبنل

 يذلا اذهو :لاق هباب نع جرخ ام هنإف هركني ملو هب لاقل ذاتس اتسألا كلذل هبنت ولو هانلق ام ىل



 ؟ 1 دابعلا ىلع ةغلابلا ةجحلا ىلاعت هلل نأ نايب ىف :نورشعلاو سماخلا ثحبمل

 نم لك نأ ملعف درو ام رخنآ ىلإ كببسب حوللا لدبأو كلجأ نم ايندلا ديعأ نأ ديرتفأ بيغلا ملع

 ميقيو هسفن تاذ نم هيلع ةغلابلا ىلاعت هللا ةجحب فرتعي راص دهشملا اذه ىلع ىلاعت هللا هعلطأ

 سانلا رثكأو :لاق مث باوجلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاطأ دقو ًانيقيو ًافشك هسفن ىلع ةجحلا

 انايع اهذخأن انلاثمأو نحنو ميلستلاو ناميإلا هجو ىلع اهنوذحأي لب ةجحلا هذه هجو نوملعي ال

 هجو ىلع ةجحلا ذخأي نم ةمالع نم نأ ملعاو ىلاعت قحلا اهي ىتأ نيأ نمو اهعفرم ملعنو
 ىننكم ىلاعت قحلا نأ ول :لوقي هلاح ناسل لب اههجو ىلع هيلع ةجحلا ليختي ال نأ ناميإلا

 امع لأست ال كنكلو كلذ يب تلعف تنأ بر اي :هل تلقل كلذ نع ينلأسي نيح جاجتحالا نم
 اقلطم هيلع ةغلابلا ةجحلا هلل لب ىلاعت هللا ماكحأب لهاج نم الإ عقي ال مالكلا اذه لثمو لعفت

 يف خيشلا لاق دقو كلذ يف لمأتف هبلقب ولو ئلع كل ةجح ال :هديسل لوقي نأ دبعب قيلي فيكو
 :ماعنألا] «ُةَمِدبْلا ُةَمدْلَ هَل لقط :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةكامعبرأو نيسمخلاو عباسلا بابلا

 .[ ١114

 ؟ةغلاب ديعلا ىلع ىلاعت هللا ةحح نوك هجو ام :(ليق نإف)

 ةيلعافلا ةبترب وه امنإ ىلاعت ىحلا زيمتو مولعملل ًاعبات ملعلا نوك كلذ هجو :(باوجلاف)

 :هلوقي هنأب هيلع موكحم وهو الإ رومألا نم ًائيش مولعملا لاق امف ىلاعت هلوعفم مهلك قلخلا ذإ
 ىف تنأو ىصخشلا كملع لاح كب ىملع قلعت ام لداجملا دبعلل لوقي ىلاعت قحلا ناسل ناكو

 ام ردق ىلع الإ دوجولا ىلإ كتزربأ ام ينإف هيلع تنأ ام ىلع الإ ملاعلا اذه نع بيغلا ملاع
 نم نيعمجأ قلخلا ججح ضحدنت كانهو ىحلا وه كلذ نأ ذئنيح دبعلا فرعيف كتاذ هتلبق

 رخآ دبع ىلع ماقي ام نيع يه ام ةجحلا هيلع ىلاعت هلل دحاو لك نأ ىفخي الو نيعزانملا عيمج

 :ىنعي .رهاقلا وهو :ىلاعت لاق هدابع ىلع ىلاعت اهب رهظي ةجحلا كلتبو ةدحاو ةلمج

 اهب فئص فنص لك ىلع رهظي ثيح :يأ 18١[ :مامنألا] 4 ُريِيلَل مك وهو -ودابع َقْرَف ةجحلاب
 سلجم هعم انل لمع الو امصخ ناك ام فيلكتلا قالطإ الولف ءديلع ىلاعت هلل ةجحلا هب موقت

 .ىهتنا فصنلا مهنم بلطيل هدابع ىلاعت قحلا فاصتا ةلمج نم اذهو ىناعت انرظان الو مكح

 لُث# :ىلاعت هلوق يف ةئامو نيعبسلاو نماثلا بابلا يف لاقو قيقد عزنم هنإف هيف ام ررحيو لمأتيلف

 يف عنملاب هيدحت تقو يف لوسرلا لوقي نأ الإ يلقعلا رظنلا هيطعي يذلا وه ذاتسألا هيلإ بهذ

 نإ امأو هطرتششا يذلا هنامز ءاضقنا دعب هريغل ةمارك لعفلا كلذ عقي نأ زئاج هتإف ةصاخ تقولا

 ثيدح يف ةئامو نينامثلاو نماثلا بابلا يف لاقو . ىهتنا ذاتسألا هل لاق ام ىلإ ليبس الف هتلطأ

 ىلاعت هلل نأ ملعا .«تمقو اهب ثدح اذإف ءاهب ثدحي مل ام رئاط لجر ىلع ملسملا ايؤر نإ»

 اهيف مئانلا كردي يتلا داسجألا روص هديب ايندلا ءامسلا نود وهو حورلا ىمسي ايؤرلاب الكوم اكلم

 بحاص ناك وأ ناسنإلا مان اذإف نوكألا نم روصلا كلت نم ثدحي ام روصو ءهريغو هسفن

 نم ثكلملا اذه ديب ام كاردإ 2 :رع هتظقي يف تاسوسحملا هبجحت ال كاردإ ةوق وأ «ءانف وأ ؛ةبيغ



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ؟ 74

 ام الإ هدابع فلك ام ىلاعت هنأ ىلع ًاليلد ةيآلا هذه نأ ملعا .[144 :ماعنألا] همي ُةَّجْيَلَل هَ

 ولو نيدضلا نيب عمجلا دوهشب الو ببس الب ٠ ءامسلا ىلإ دوعصلا وجت :, مهفلكي ملف ةداع هنوقيطي
 ديري ام لعفي نأ هلف :لوقي ناك امنإو ةغلابلا ةجحلا هّللف لوقي ناك ام كلذب مهفلك ىلاعت هنأ
 نم دقفل لعفي امع لأسُي عضوم اذهف ةيلزألا ةمسقلا | لصأ يف ينعي ل اعفي امع لأسُي ال : لاق امك

 .ضعيل عيدب مظن نيرشعلاو عساتلا ثحبملا لئاوأ يتأيسو . ىهتنا ىلاعت قحلا لأسي كانه ناك

 خيشلا لاقو .هعجارف نكمم ريغ كلذ امئإو ةيهلالا ةر ردقلل ديعلا ةفلاخم هجو ريوسعت يف دوهيلا

 ال ةببح اهنكل قحملاب كجاح دقف قحلا ملع يف قبس امب كيلع جتحا نم : رارسألا باب يف

 اهبهذم نم عرشلا لدع نإ اهب ليقو تعمس تعفن ام اهنوك عمو اهبتاج مصعت الو اهبحاص عفنت
 نركي ال ةلأسملا هذه لثمو نورعشي ال سانلا رثكأ نكلو نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال هنإف

 يف تثروأو امهيف تخفنو ًاملع تناكل اهب رهج ول هنأ عم ًاراعشإ الإ اهب ملكتي الو ًاراهج الإ
 نإو ممالا عمج هيلع يذلا مهألا قيرطلا سرد نم هيلإ يدؤت امل ممقلا زجت هنود املك داؤنلا

 َّنكلَو اًمِيَس سان ميلي ال هنأ َّنإ# :ىلاعت هلوق حصف .مهفاف اهتيصانب ذْخأ وه ةباد لك ناك
 مولع نم هنإف هلهأل ةيفاشم الإ ركذي ال كلذ حاصيإو 4 : سويا 49 َنوُمْلَظي ْميَسشَنَأ َساّنلآ

 حفاولا باتك يف خيشلا لاقو . . ملعأ ىلاعت هللاو هلهأ ريغو ءاهأ دي يف مقي باتكلاو رد ردقلا رس

 ا نأ لبق يلع هترددق رمأ ىلع ينذحاؤت فيك بر اي :هبرل لاق ًادبع نأ ول :«راونألا
 نايرجل لحم انأ بر اي معن لوقي نأ الإ هعسي الف يرادقأ نايرجل لحم تنأ امأ ىلاعت قحلا
 لدم كتلعج تعش نإف ىلع كضارتعا بهذ دق نذإف : نحلا هل لاق كلذ دبعلا لاق اذإف كرادقأ
 :هل انلق ةلزتعملا بهذم دبعلا لاق نإو ؛باذعلاو باقعلل ًالحم كتلعج تكش نإو باونلل
 [141 :ةرقبلا] © تَبَضُكأ اَم اَهبَلَعَو َتْيَسُك اَم اَهَل#© : ىلاعت هلوق يف لدعلا نازيم كيلع ماقي ذئنيحف

 فئاوطلا عيمج ىلع ىلاعت هللا ةجبح تماق دققف . ىهتنا

 ينذخاؤت مث مدآأل دوجسلا مدع ىلع ردقت فيك بر اي :لاق سيلبإ نأ انغلب دقو :(تلق)

 وأ كنم ةيابإلا عوقو دعب دوجسلا نع ةيابإلا كيلع تردق ينإ تملع ىتم العو لج لاقف هب
 يذلا خفلا ةديكم مكح. همكح ردقلا رسف كتذخا كلذبو ىلاعت ىحلا هل لاقف اهدعب :لاقف اهلبق

 ةيناسنإلا ةفيطللا نأ كلذو همون يف مئانلا هكردي ام هتظقي يف هتوقتب صخشلا اذه كرديف روصلا

 غامدلا مدقم هلحم يذلا اهب لصتملا لايخلا ةرضح ىلإ تاسوسحملا ةرضح 2 اهاوشب لقتنم

 قحلا ءاشي ام يهلإلا نذإلا نع لصفنملا لايخلا نم روصلاب لكوملا حورلا كلذ اهيلع ضيفيف

 قحلا ىريش ءكلذ رخو ةدسحتس يناعملا كاردإ نم ينافلا وأ ءفبئاغلا وأ «مئانلا اذهل هيري نأ

 يف اهروصي ىتح اهريعي ال ايؤرلا ربع نم لك نأ ملعف :لاق مث .كلذ يف لاطأو ةروص يف

 ىلإ ناطيش نم ًائيزحت وأ سفن ثيدح هيف تناك يذلا لحملا نع ةروصلا كلت لقتنتف هلايخ

 نم ًأظح هار اميف اهبحاصل لعج ايؤر ًادحأ يري نأ دارأ اذإ ىلاعت هللا نإ مث اهل رباعلا لايخ



 558 دابعلا ىلع ةغلابلا ةجحلا ىلاعت هلل نأ نايب يف :نورشعلاو سماخللا ثحبملا

 هجو ىلع ةرهاظلا ةبحلا مّكح ذيعلا رايتخا ملكحو بارتلا ىف نوفدملا بلوللا وهو ريطلل بصني

 اهيف نوكيف اهطقتليف طقف ةبحلا ىري امنإو هل يدتهي الو ةديكملا ىري ال ريطلا ىرتف ضرألا
 نع لفاغ وه الإ ةيصعم يف عمي ال مدأ نبا اذكهف دبأ ةيحلا طقل ام ةديكملا فرع هنأ ولو هكاله

 سفن ناك اذإف ةلمجلابو نيباوتلا بحي هللاو رفغتساو مدن عقو اذإ مث ةذخاؤملاو ةديكملا دوهش

 انغلب كلذكو .هريغب فيكف عوقولا دعب الإ هكاله هيف ناك يذلا رمألا كلذب ردي ملو عقو سيلبإ

 هب تفحو هقدصي نأ طرشب ءلي هل نذأف : هللا لوسرب عامتجالا يف لأس سيلبإ نأ

 ةيادهلل كقلخ- هللا نإ دمحم اي :لافف ءةَي يبنلا يدي نيب راغصلاو ةلزلا لاح يف وهو ةكئالملا

 هللا لزنأو ءيش يريغا الو يسفنل ةياوغلا نم يديب امو ةياوغلل ,ينقلخو ءيش اهنم كديب امو

 ملعأ ىلاعت هللاو [55 :صسصقلا] 4ناتم نم ىيبي َسَأ كلم تْريتَل نم ىرْبَت ال َكَنِإ# كلذ قيدعت

 ةيصعملا يف كعقوأ سيلبإ نأب جتحت نأ كايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ممم راثلا يف هتبطخ يف أربتي هنأ سيلبإ نع ىكح دق © ىلاعت هللا نإف . قباس كنم ليه ريغ ئم

 لهأ لهج ةبطخلا كلت يف نيبيو برذكلا هيف قدصصي مضوم كلذو ايندلا راد يف هعاطأ

 نأ دعب الإ يتسوسوب مكتيوغأ ام ينإق مكسفنأ اومولو ينومولت الف :اهرخأ يف لوقيو يصاعملا

 الف اوليمت نأ لبق ناطلس نم مكيلع يل ناك امو هنع ىلاعت هللا مكاهن ام لعف ىلإ مكسوفنب متنم
 كفلا يف يذلا نازيملا ناسلك مكسفن نإف يتسوسو لبق متلم ثيح نم مكسفنأ اومولو ينومولت
 ينم نوظوفحم متنأف جرخي مل اهكف يف نازيملا ناسل ماد امف ماودلا ىلع مكهاجت فقاو انأو
 كانهو مكل عبت انأف عوقولاب مكتدارإ تذفنف «ثبحخ ةيصعم بناج ىلإ نازيملا ناسل مرش اذإف

 عضوملا كلذ يف هل مهقيدصتو مهيلع هتجح مايقل سيلبإ اوعاطأ نيذلا ديبعلا 5 ةجح ضحدنت

 نوميقي نوريصيف مهسوفن مهعقوأ امنإو ًالقتسم كلذ يف مهعقوي مل سيلبإ نأ مهل حضتيو

 .لاقي ال كلذ نم رثكأو ةيهلإلا رادقألل رظنلاب مهيلع ةجحلا اوماقأ امك مهيلع سيلبإل ةجحلا
 َمُهَتْمَلَظ اًمو# :ىلاعت هلوقل ًاقيدصت هسفن ملظ يذلا وه دبعلا نأ ثحبملا اذه 0 :تلق
 هللا لهأ ملع املو عقاولاب الإ ربخي ال ىلاعت هنإق . 1١18[ :لحنلا] *َنوُمِلظَي َْمُهَسفَنَأ اَوناك نكلو
 فكل اورظتف ميسقلا ىلع يلاعت د4 ةببسلا هب نوميقي ايقيقح هجر رباط كلذ لاعب

 ةروص ىف كلم وهو ًارئاط ظحلا كلذ ىلاعت هللا روصيف ءهايؤر هيضتقت ام بسحب رشلاو ريشلا

 ءروص يف اهلعج امنإو :لاق ةيخزرب ةيدسج ةيئاحور ةيكلم ًاروص لامعألا نم قلخي امك رئاط

 :يأ .[15 :.يل (دكَمَت ُمدَتُط# :ىلاعت لاق ظحلا رئاطلاو اذكب همهس راط :لاقي هنأل رئاط

 نيع يهو رئاطلا اذه لجرب ةقلعم ايؤرلا لعجتو ءرشلاو ءريخلا نم مكعم مكبيصنو .مكظح
 مدعنيف ايؤرلا نيع هنأل رئاطلا مدعني طقست امدنعو هل تربع امل تطقس تربع اذإف رئاطل

 ةروص عجرتق ايؤرلا كلت هيلع جرخت يتلا لاحلا بسحي سحلا ملاع يف روصتتو اهطوقسل
 نيع يه اهريغ وأ ةيالو نم ةبسن امإو رهوج وأ ضرع امإ لاحلا كلتف ريغ ال لاحلا نيع ايؤرلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا قرح

 ال كلذك ىلاعت هللا ملعل حاتتفا ال امكو :ىلاعت هللا ملع مولعم يه مهلاعفأ ميمج اوأرف حبحصلا

 اوعلطا ول ةلزتعملا لعلو ائيش انملظي مل ىلاعت قحلاف همولعمل حاتتفا ال ناك اذإو همولعمل حاتتفا

 مهلوقعب اوأر مهنإف هسفن لاعفأ قلخيي دبعلا نإ :مهل وت ىف اوعقو ام ءانررق يذلا هجولا اذه ىلع

 ةفاضإ نم اوفاخ املف لدعلا ريغ كلذ ناك هيلع مهبقاع من ًاقلخ هدحو هلل لعفلا اولعج اذإ مهنأ
 باب نم قحلا ىلإ ملظلا ةبسن نم فخأ هسفن لاعفأ قلخي دبعلا نأ انلعج :اولاق قحلا ىلإ كلذ

 هسفن لاعفأ قلخي هنأ دقتعي ال يرشخمزلا مامإلا لثم نإف ةقيقحلا باب نم ال زاجملاو ةفاضإلا

 لوقلاك ةمايقلا موي لامعألا ءازج يف لوقلا نإ مث كلذ نودقتعي ال مهسفن دوهيلا لب أدبأ ةقيقح

 ىلاعت قحلا هل لاقل يقلخ نم سيل ام ىلع ينبذعت مل :هلل لئاق لاق ولف هسفن لامعألا يف

 كملع قلعت ام معن :لوقي نأ الإ دبعلا عسب الف . كلامعأ ىلع ًابقاعم الإ كب يملع قلعت لهو

 هل رأ مل هتركذ يذلا عزنملا اذهو ًافشكو ًائيقي هسفن ىلع ةجحلا دبعلا ميقي كانهو ًابقاعم الإ يب

 ال مهلوق باب نم طقف ًابدأ هسفن ىلع ةجحلا ميقي مهدحآ نأ مهرمأ ةياغو يرصع لهل نم ًاقئاذ

 دهشتسي امبرو ةيريجلا بهذم وه امك هبلقب هبر ىلع ةجحلا ميقي وهف ءاهلبق اهصعت نأ ردقت دب
 :رعاشلا لوشت

 ءاملا ب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاقو ًافوتكمميل | يف هاقل

 «ىلاعت هللا ىلع ةجحلا ةماقإ ةحئار نم هيف امل هب هوعتلا اندنع زوجي ال تيبلا اذه لئمو

 هنوكو ديعلا ثودح هجو ىهدوهش نم الإ هيف اوعقو اميف اوعقو ام مهريغو ةيربجلا نأ ملعف
 ىلمع هلل ةجحلا اوماقأل يهلإلا ملعلا يف ًاميدق هنوك وهو رخآلا هجولا اودهش مهنأ ولو اقولخم

 .ملعأ ىلاعت هللاو نهذلا نم تلفتي لحم هنإف لمأتيلف مهسوفن

 :نورشعلاو سداسلا ثحبملا

 فيلكتلا نع جرخي ال نجلاو سئإلا نم ًادحأ نأ نايب يف
 هنايب يتايس ام ىلع برقلا تاجرد ىصقأ غلب ولو اتباث هلقع ماد ام

 تاكل كلذ الولو ايندلا تيقب ام لقاع لك نع ريجحتلا عفر لاحملا نم نأ ينخأ اي ملعا

 نيهم ءام نم نحنو بارت نم مدأ قلخ امك دب الو تقلخ هنمو رئاطلا كلذو ايؤرلا كلت ةروص

 مكنم دحأ ىأر له : هباحصأل لوقي ح مبصأ اذإ ؛ةكق ناك امئاو :لاق مث كلذ يف لاطأو

 هتمأ يف اهدهشي نأ بحي هو ناكف يحولا أادتبم اهنأل ةوبنلا ءازجأ نم ايؤرلا نأل .هايؤر

 يف ءالهجلاو اهنع موي لك لاسيو اهب ينتعي نتعب 40 نأك يتلا ةبترملا هذهب لهجللا ةياغ يف سانلاو

 اولاقو ًاسأر هب اوعفري مل ءانفلا وأ ةبيغلا يف وأ مونلا يف عقو رمأب اوعمس اذإ نامزلا اذه

 اذهو اهيلع دمتعا اذإ يئارلاب نوئزهتسيو نيحلاصلا كرادم اوكردي نأ ءالؤه ديري :تامانملاب

 ناككم نأل كلذو ايؤر كلملل سيلف ةيرصنعلا ةأشنلا ايؤرلا لحم نأ ملعاو :لاق اهماقمب لهج



 ا فيلكتلا نع جرخي ال نجلاو سنإلا نم ًادحأ نأ نايب يف :نورشعلاو .سداسلا ثحبملا

 لئاق الو هدحو قحلا الإ ًالعاف ىري ال ٍلئنيح هنأل ريجحتلا هنع عفتري هباجح عفترا نم لك

 هذع عفتري ماقم ىلإ لصي كلاسلا نأ :نيفراعلا ىضعب لوقو ؛«ةعامجلاو ةنسلا لعأ نم كلذب

 تناك اه لعب ذذلت امير لب اهنم لمي ريصب الف ةداعلا ةفلك باهذ فياكتلا اذهب :دارم فيلكتلا

 تشك مث تادايعلا , قشأل فلكتأ ال ماقملا اه ىمغ م انأ تنكم دقو كلذ لبق ةلعقل بعصتت هسفن

 الإ ةدابعب يونأ ال تاصو هلم تيبتغ رسفنلا ىوه نم هيحاصي امل ماقملا كمالاذ صقن نع يل

 تنكو .ءاهيف اهب انفلك ىذلا دهاشملاو بادآلا نم اهيف امل كلذو اج ماع ينأك ةقلكو

 رع هللأ تيأر ينأ كلذو هلوجدو يغلا نم سفنلا جورخعل فلكتأ ال امك اهل فلكتأ ال كلذ 30

 فبعتم لمع نم تغرف اذإ يأ [؟ :حرشلا] قفا ٌبَصنََف َتْعَم اًنإفإل ذي دمحمل لوقي لجو

 نم ةحارلا نيأف قيرطلا كل نم الإ هقوذي ال رمأ اذهو بعتسم :يأ رخآ لمع ىف بصناقف

 نم هللا داع نم نأ ىخأ اي ملعأو . سفن لك ىف ىلاعت هللا ىلع لابقالاب نويلاطم ندحنر فيلكتلا
 ال نم مهنمو سدقملا تيبب الإ اهيلصي ال نم مهنمو ةكمب الإ سمخلا تارلصلا يلصي ال
 يف الأ اهيالصي ال . نم مهو  ق# | لبجب الإ اهيلصب ال ن ,« مهنمو ةفرشملا ةنيدملاب الا اهيلصي

 مطقملا لبج ىلع الإ اهيلصي ال نم م مهتمو ردتكسإ دس قوف الإ اهيلصي الإ نم مهنمو نيرأ ةبق
 ىهو ةالصلل كرات هنإ :نولوقيد ريقفلا كلذ لثمب سانلا نأ اميرف سيوسلا رحب ىلع فرشسلا

 يل لاق دقو للسك وأ ًانواهت ةالصلا كرتي نم ىلع اهب نوزيمتي تارامأ ماقملا اذه لهألو أطمح

 هللاو نحنو ًانيش يلصي ام رداقلا دبع رصم لهأ لوقت ملو : يطوطشدلا رداعلا دبع يديس ةرم

 ىلاعت هللا يضر نانع ن : دمدم يديسل كلذ تلقف اهيف يلصن نكامأ انل نكلو ةداصلا عطقن ال

 .اهيف يلصي نكامأ هل رداقلا دبع خيشلا قدص :لاقف دنع

 يف رهلظلا يلصي دف , يئر ام يلو - وبتملا ميهاربإ يديس نأ : :ًافيأ دمحم خيشلا : (ينريخأو)

 ناك هن ذأ لاحلاو 0 ميشأر نإ ُى ىلع رهظلا رض رغي مل دّنلإ ْنأك :لوقي سانلا نهعب ناك ىنح ادبأ رضع

 .دل ةلمرب ضيبألا عماجلا يف هيلصي

 ًامئاد رهظلا روكذملا عماجلا يف يلصي ناكف «صاوخلا يلع يديس ناك :(كلذكو)

 تكسيف كيلع .ضرف رهظلا خيش اب :هل لوقي هللا همحر ىواشنملا نيدلا ردب خيشلا تعمسو

 ص . خيشلا

 دعب دري د ايؤرلا ناكم نم جرخ اصخش نأ دق ول ةصاخ رمقلا كلف رعشم تحهحتام ايؤرلا

 . كلذ يف لاطأو مونلا ةفص هب موقي ال هنأل ايؤذر كلذ

 ةثامعب رأو ريش عساتلا بابلا يف 03 دك هلا لوسر قري نميف ًاطظورش خيشلا ر ذ :(تلق)

 هنلأ كب هيو رذ قلعت هل امم . ةثامسوحو نيعبرألا سايلاو ةئامثالثو نيثالثلاو سماخلا بايأا ىف كلذكو

 ناسنإلا نإف صخأ تارشبملاو معأ ايؤرلا نأو .تارشبملاو ايؤ ةرلا يف ركذو د + هل اسر ةيؤرو

 اهأر نميق رثأ كلذ نكي مل ولو هنزحب وأ ناطيشلا هب بعلي امو هسفن هب ثدحي ام ىري دق



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ففي

 ضيبألا عماجلا يف رهظلا ميهاربإ يديس عم ىلص هنأ : يدركلا فسوي خيشلا (ينربخأو)
 نارفعرلا هنول نأك نوللا رفصأ ندبلا فيحن درمأ باش وهو ءهيف مؤي يذلا تيأرو :لاق ًارارم

 عمس املف هللا همحر يطوطشدلا رداقلا دبع يديس دنع رهظلا ةالص انأ ترضح دقو .ىهتلنا

 وحن دعب ءاج مث ًأدحأ ةءالملا تحت دجن ملف اهب هانيطغف ةءالملاب ىنوطغ :لاقو عجطضا ناذأآلا

 رهظلا ناذأ دعب هتوناح باب قلغي هللا همحر صاوخلا ىلع ىيديس ناكو ةجرد ةرشع سمخ

 امأو مهل ميلستلا يغبني لاوحألا بابرأف ةلمجلابو .هودجي ملق ةرم هيلع اوحتفف هحتفي مث ةعاس

 نأ ملعف «عفنلا مهب سانلا مدع الإو مهرهاظ ظفح مهيلع بجي سانلل ةودق مه نيذلا نوفراعل

 ىلاعت هللا نأل ًأدبأ هئايلوأ نم دحأل هحيبي مد هلسر ةنسلأ ىلع هبجوي وأ ائيش مرحي ال ىلاعت هلل

 طق يلول زوجي ال هنأ نيدلا ييحم خيشلا ركذ دقو خسان انعرشل سيلو لسرلا رخآ انيبنو لسرل

 هل فشك نمل زوجي ال هنأ امك هيلع اهريدقت ىلع هفشك قيرط نم علطا ةيصعم لعف ىلإ ةردابملا

 ىتح ربصلا هيلع بجي لب مويلا كلذ يف رطفلت ردابي نأ ناضمر نم ينالفلا مويلا يف .ضرمي هنأ
 راذعألا نم هريغ وأ ضرملاب سبلتلا عم الإ رطفلا هل عرش ام ىلاعت هللا نأل ضرملاب سبلتي
 , لجو زرع هللا لهأ نم نيققحملا بهذمو انيدذدم اذهو : لام

 ؟هيلع مادقإلا هل له بنذلا كلذ ىلع هذخاؤي ال هللا نأ ىلع يلولا علطا اذإف :(ليق نإف)

 ناك نإو ًالصأ عقاوب سيل ةذخاؤملا مدع ىلع عالطالا نأ ىلع هل زوجي ال :(باوجلاف)
 ءاقب نم هانركذ ام ديؤيو .«تاحوتفلا» نم موصلا رارسأ باب يف خيشلا هركذ القع ازئاج كلذ
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 امنإو مك تحبأ دق لقي مل هنإف مكل ترفغ دقف متئش ام اولعفا :لاقف ردب لهأ ىلع علطا

 بنذ ىلع الإ درت ال ةرفغملاو هميرحت ىلع هاقبأف بنذلا كلذ :ينعي مككل ترفغ دقف :لاق

 نا نومعزيو فيلاكتلا طاقسأإب :نولوقي موق نع هيام هللأ يضر دينجلا مساقلا لئس دقو . مهفاف

 ىف اوقدص :هنع ىلاعت هللا ىضر لاشف انلصو دقو لوصولا ىلإ ةليسو تناك امنإ فيلاكتلا

 نأ ةعزفملا ايؤرلا بحاص رمأ وهو ءالب نم فوخلا كلذل عراشلا تبثأ ام هل تيؤر وأ هسفنل

 ناك يذلا هقش نع لوحتي مث هرضت ال اهنإف ىأر ام رش نم هللاب ذيعتسيو ًاثالث هراسي نع لتي
 ناسنالا لوحي امك كلذو هرضت الو هلوحتب لوحتت اهنإف رخآلا هقش ىلإ ايؤرلا نيح هيلع ًامئان

 نيعستلاو نماثلا بابلا يف لاقو ملعأ هللاو بصخلاب بدجلا ةلاح هللا لوحيف ءاقتسالا يف هءادر

 وه يذلا ءامعلا وه سفنلاب دارملا ."نميلا لبق نم ينيتأي نهحرلا ىسفن نإ' :ثيدح يف ةئامو

 اذهلو ءاوهلا وه سيلو امهنيب امو ضرألاو تاومسلا هب قولخملا قحلاب ىمسملا راخبلا
 سيل» :قلخلا قلخي نأ لبق لولح ريغ نم هيف ىلاعت حلا ناك يذلا ءامعلا ةفص يف اي لاق

 قحلا نوك نمف قوفلا امأ ءتحتلاو :قوفلا ةفص هل نأ : ينعي .«ءاوه هقوف سيلو ءاوه هتحت



 افاد فيلكتلا نع جرخي ال نجلاو سنالا نم ًادحأ نأ نايب ىف :نورشعلاو سداسلا ثحبملا

 ام ماع فلأ تيقب ينأ ولو ك ذ دقتعي نمم ريخل ينزيو قرسي يذلاو رقس ىلإ نكلو لوصولا

 لوأ : نيتئامو نيعيسلاو نماثلا بابلا ىف : لاقو . ىهتنأ يعرش رذعي الإ ائيش يداروأ نم تصقن

 قحلا ربتعا دقو : لاق ملحلا غلبي نيح ىلإ زييمتلا نيحح نم فيلكتلاب حورلا باطخ تاحرد

 غلبي نأ ىلإ سبحي امنإو دح هيلع مقي مل أدحأ لتق ولف هفيلكت نامز ريغ يف يبصلا لعف ىلاعت

 يف لاطأو هقيلكت نامز يف هلعفي مل امب هذخآ دقق مدلا يلو وفعي نأ الإ هابص يف لتق امب لتقيو

 دوجو صاوخلا الإ هب رعشي ال ثيح نم ديعولا ذافنإ مكح نم نأ ملعإو :لاق مث كلذ

 وهو ًاملؤم ًايسح ًاباذع بذع دقف فلكملا سفنب فوخلا موقي هب نإف باذعلا لوأ وهو فيلكتلا
 نم نايبصلا نيب ب أرطت يتلا ؛ لامفألا نم ًافلكم هيف نكي مل يذلا نامزلا يف هنم ىرج ام ةبوقع

 هيلولو جحلا ىتح هل بتكي يبصلا هلعفي 7 ريخ لكو يدعتلا قيرط نع برضلاو متشلاو ىذألا

 همسا ثكحبم ىف قبس دقو . ىهتنا اهلعف ىلع يبصلا ردقي ال يتلا ةنوعملا رجأ هب حح يذلا

 خيشلا لاقو .هعجارف ءيربلا قح يف ديعولا ذاقنإو يبصلا فيلكتب قلعتت سئافن ديرملا ىلاعت

 تاك وأ لاح هيلع بلغ نس ثإ : كت لوقأ ى ىذلا 4 (تاحوتفلا» نم . عوطتلا ةالص ىلع مالكلا ىف

 ىف ةفص الو لاح مثام هزل كلذو مهضنبل ًافالخ 3 تباطخ تحت رهف ًايبص وأ ًانونجم

 ىلع ةينبم عرشلا ماكحأو اشلا مكح نع حرخ امق اذه ىللعف يك ةحابالاب

 . ىهتنا نايعألا ىلع ال لاوحألا

 هلقع بلس نم لك نأ :نيتتامو نيرشعلاو سداسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 هيلع بجي هنإف لقعلا تباث فالخب بادآلا نم بدأب بلاطي ال بيذاجملاو نيناجملاو ليلاهبلاك

 ةلاح ىف تام نم مكح هللا دلع همكح ءالؤه نم هةلقع بلس نم نأ قرملاو :«بدألا ةقئاعم

 نع فعضو ىلاعت قحلا لبق نم هيلع أرط رمأ نم وه امنإ هلقع باهذ نأل ةماقتسإا .تعنو دوهش

 ًاقولخم ناكل ءاوه ءامعلا ناك ولق هيف ملعلا نوك ثيح نمف تحتلا امأو هيف هنأ هسفن ىلإ بسن

 نأ م ّنأ»# :ىلاعت هلوق يف لاقو . هتحتت ام مهفاف قلخلا قلخ لبق ناك ءامعلا نأ تبئأ ثيدحلاو
 وعام رم مة رعوع لوا را

 ٌناصأ اذ [4» :روسلا] # هلل ْنِم ْنِم حري ص َتَئْرَرْل 05 امك ٌمْلَمْي مث مَن كلوي مث باح ري أ

 لقثأ اذإف ءاملا هلقثي امنإ باحسلا نأ ملعا .[1 :مورلا] 4 ورش 7 اذِإ يدابع نم انه نم 3

 طغضناف ءاوهلا ىلع دمتعا لقثأ اذإف ةرارحلا نم كبف امب كعب امك لّرنيق هلوزنب سانلا رشبتسا

 ةرارحلا نم هيف امب ءاوهلا بلطف ءاوهلا يف ةرارحلا توقتف ضرألا هجو كحف المس ذخأف ءاوهلا

 ءاوهلا لعتشاف هفئاكق دوعلا نم هعنمف ًامكارتم باحسلا دجوف مظعألا نكرلا ىلإ دوعصلا ةيوقلا



 رباكألا دئاشع نايب ىف رعاوجملاو تيقاويلا نم لوألا ءرجلا فرقت

 نع مالكو حاكنو هايس ليصل 9 لكا 52 هتعيبط مكد ةيلطب انه عام نلامي :٠ داريحلا : : 0. 3 ١ ف كح -- ل إ :٠ كائن ءْنأ ا

 ىتوملا لاوحأ ناويحلا فشكي اذك هيلع هئاشيو فشكلا دوجو مم ىلاعت هنا كلغ كلذ ةلاطم

 الو ةدحاؤم ريغ

 . ىيتنا ربقلا ىفو شعتلا ىلع

 ؟ًايوذجم بوذجملا هس ملف : تلق نإف)

 امزإ هنأ :؟تاحوتفلا) نم نيتئامو رشع سداسلا بايلا يف خيشلا هلاق امك :«باوجلاف)

 ام هل ًانسحتسم هلاحب ًاقشعتم ناك هنأ الولو هفاطعأب هذنعأو هل ىلاعت ىحلا بذجل ًايوذجسه ىمس

 كرت ام فينعلا بذجلا الولو ةيعيبطلا هلاوحأ قشعت فشكلا اذه بيس ناكم ىلاعت ّىحلا هبذج

 لاوحأ نإف ذلأو ىلحأ وه ام ىلإ هلقن هنأ ىلاعت هللا ةمحز نم نكل ةذللا نم هيف نأك ام

 ةوالح هيشت الف ةسوسحم ةداس ريغ ىف ةيونحم ةذل اهنوكل ةذل اهلداعي ال مهئادل ىف بيذاحملا

 .لجأو ىلعأ يه لب عامجلا ةوالح الو لسعلا

 ؟لوزت مأ هل وم ىلإ .بوذدجملا عم ةذللا كلت مودن له *(تلك نإف)

 ال بذج لكو :نيدلا ييحم خيشلا لاق اهدقفي مث ًانامز هعم ةذئلا مودت :«باوجلان)

 . ححتف والخس ةوثاحلا كلت الو بذجب وه سيلف تذجلا لبق علم نكي مل املع ةيحاص حلمي

 ؟ريئاجملاو بيذاجملا نيب ىرفلا امق :(تلق نإف)

 نيناجملا نأ وه امهئيب قرفلا نأ :نيعبرألاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق ام :(باوجلاف)

 بيذاجملا اماو كلذ وحلو ؛عزم وأ حو وأ ءاذغ نم ينوك رمأ عع جازملا داسف مهنولج اسييست

 ةءوبخمم مهلوقعف مهلوقعي بهذف ةتغب ىلع مهءاج يذلا يهلإلا يلجتلا مهأوقع باهذ ببسف

 الب لوقع باحصأ مهف هلامج يف ةهزنتم هترضح يف ةفكاع هدوهشب ةمعنم ىلاعت قحلا دنع

 ىلع بيذاحملاو :لاق مهلوقع ريبدت نع نيروتسملا :يأ نيناجملا ءالّقع ءالؤه يمس لوقع

 بلغيف هلع دراولا مكحيف اهيلع كيسلت ىف نوكي ىتلا ةوقلا نم هدراو نوكي نم :(لوألا)

 لهأ نم برغملا لاقع وبأ ناكو هسفن ىف هل ريبدت الو لاحلا هفرصي همكحت نوكيف لاحلا هيلع

 ءىفطني امك حيرلا ةوقب أفطنا مث وجلا هب ءاضأف اقرب هامسف اكلم ةلعشلا كلت نم هللا قلخف

 هجولا عدصي مث هللا حبسي انوك نيعلا يقبو اقرب هنوك لازف هنيع ءاقب عم هءوض لازف جارسلا

 اكلم ماحتلالا كلذ نم ىلاعت هللا قلخيف حاكتلاك ناك هجزاس اذإف باحسلا نم صضرألا يلي يذلا

 نآل هبقعي دعرلا نأ دب ال قرب لكف كلذ نم دب ال قربلا دعب ناكف هللا ذمحب حاسف ًادعر هامس

 هللا قلخيف باحسلا لفسأ عدصي اذه دعبو اقرب هيمسي اكلم هللا هقلخيف ًالعتشم .دعصي ءاوهلا

 ءاوهلا نم دع رلا كلم هللا قلخ دقو : لاق مث كتذ يف لاطأو هدجوأ امل هبر لمحتب حبسيف دعرلا

 هدحوي تقولا كلذ ىفو هحبسي دعرلاب اندنع ىمسملا توصلا كلذو .ءاملا نم ىلاعت انقلخ امك



 نفي فيلكتلا نع جرخي ال نجلاو سنإلا نم ًادحأ نأ نايب يف :نوريشعلاو سداسلا ثحبملا

 لكأيف هساوح لقع هيلع ىقبيو ىلاعت هللا ةرضح ىف هلقع هيلع كمي نم :(ىناثلا)

 . تاناويحلا رئاسك يعيبطلا شيعلا لوانتيو ةيور الو ريبدت ريش نم فرصتيو برشيو

 رهف هلقعب هسفن ىلإ عجرو لاحلا هنع لاز لب دراولا كلذ مكح هل مدي مل نم :(ثلاثلا)

 لماكلا وه كلذو ناسنإ لك لثم ريبدتو ةيؤر نع فرصتيو هل لاقيو لوقي ام لقعيو هرمأ ربدي
 لسرلا هترشضح ىلإ ىلاعت قحلا هبذج نم ربكأ نأ ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو ءايلوألا نم

 بهذل ةمألا ةسايسو ةلاسرلا غيلبتب مهنتك ىلاعت حلا نأ الولو «مالسلاو ةالصلا مهيلع

 رخو اكد ٌمْلَعَج ليحل منَ ّلَع اكلك هتمظعو هلآ ؛ لج نم ةردهاش ام ميظعتا مهلوقع

 نيمألا حورلا هب لزنو يحولا هءاج اذإ 295 هللا لوسر ناك دقو #١1[ :فارعألا] # انهض نم

 ام ىعو ذقو هنع لصفني ىتح ريعبلا وغري امك وغريو هبوثب يجسيو هسح نع ذخؤي هبلق ىلع
 تناك يتلا لي هديجاوم نأ مولعمو نيعماسلل هغلبيو نيرضاحلا ىلع هيقليف كلملا هب ءاج
 مل يذلا تقولا يف دراو وأ كلم لوزن نم نيب ةوطس مظعأ هبلق ىلع هبر تايلحت نم هقرطت

 هنأ ملعف لوهلا كلذل ًادنتسم ناك هنوك عم هسفن نع ذخؤي ناك كلذلف هبر ريغ هيف هعسي نكي
 مهاطعأ كلذلف مهلوتع مهيلع هللا در ام ءمهداهجو قلخلا ةيادهب نوبلاطس لسرلا نأ الول

 نم مهري ىلخلا ةيادهب موقي نم كانه نإف بيذاجملا فالخب هب اوفلك امب اوموقيل نيكمتلا

 دقو صاوخلا نم دحأ بلق ىلع دري دراو مث ام نأ ًاضيأ ملعو .مهفاق رصع لك يف نيفراعلا

 فرصي يبنلا :اولاقو يبنلاد يلرلا نيب قرفلا ىلع اوملكت نيح قيرطلا لهأ ضعي كلذ يف طلغ

 تحت نيكولمم ءايلوألاو مهلاوحأ نيكلام ءايبنألا اولعجف لاوحألا هفرصت يلولاو هنع لاوحألا

 ىلاعت قحلا تادراو دنع نال نع نوذخؤي لسرلا نأ نم هانركذ ام قحلاو مهلاوحأ

 الو ءرح الو «شطع الو ءعوجب سحي ال هلك هرهد ثكمي دقف لاحلا بحاص يلولا فالخب
 بسحب لوكت بوذجملا بذج مايأ هلاح نأ ملعاو .قراب ةحملك هلك هرمع بهذ امبر لب .درب

 ىف هبذج نإو يضيق هلك هرمعف ضيق لاح ىف هيذج نإف اهيلع ىلاعت ىحلا هبذج ىتلا ةلاحل 1|

 وأ كلذكف ءيويند مالك لاح يف هبذج نإو مسبت وأ ك كحضو طسب هلك هرمعف طسب لاح
 الو ًاقح ال :لوفي هارأ لازأ ال تنكف بذح ةاضقلا ضعب تيأر ينإ ىتح «كلذكف «ىرخأ

 نم أشنت دعرلا ةقيقحو :لاق بانذألا تاوذو قربلا بهذي امك بهذيو هتروص سفن هنيعف هللا

 .لمأتيلف قش اذإ بوثلا توصي امك توصيف مكارت اذإ باحسلا لفسأ عدصتف ءاوهلا بوبه

 [100 :نونمؤملا] «.هب ل نسب ال رسم اهَنَلِإ مّ مم مني نموإ# كرشملل ةيآ ىجرأ :لاقو .ررحير

 باب حتفل ضرعت دقف ناهرب اهنأ ةهبش ليخ# ىلإ كلذ هادأف ةقاطلا دهج لئالدلا يف رظن نمف

 يف ليلد مث نوكي نأ لاحملا نمف الإو رظانلا معز يف انه ناهربلاب دارملاو :لاق هللا دنع رذعلا

 سيلو ناهربلا اهنأ دقتعيف ناهرب ةروصب ةهبشلا رهظت نأ الإ قبي ملف ءرشآ هلإ ىلع رمألا رفن



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا "ا

 هارأ لازأ ال تنكف بذحج ةاحنلا ىضعب تيأرو هرخآ ىلإ ابلط الو ١ قوضد الو .ًاقاقحتسا

 كنإث ثحبلا اذه ىف لماتف هرخأ ىلإ هيضشذم و كيبيشل يف توعنملا عبات تثعنلا تعتلا بأي : لوقي

 . كاده ىلوتي هللاو باتك ىف ًاعومجم هجمت آل

 :نورشعلاو عباسلا ثحبملا

 نيع اهلك ىلاعت قحلا لاعفأ نأ نادب يف

 ةمكحلاب اهنإ لاقي الو ةمكحلا

 ًاموكحم نوكي نأ حصي اال وهو ىلاعت هيلع ًاموكحم ن يف هل ةبجوم ةمكحلا نوكت التل

 . ةمكحلاب قحلا لسن للعي نأ يغبني ال هنأ ملعف [45 :دوع] مكن ك2َأ# ىلاعت هنأل هيلع

 انقْلَع اَمَو# :ىلاعت هلوق يف ةئامثالثو نيتسلاو نماثلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاق دقو

 : يأ ماللا ىنعمب قحلاب :هلوق يف ءابلا .186 :رجحلا] 6 لإ انثني انو ليلا توصل
 :تايراذلا) ةنوُدعَل اَلِإ ىنإلاو ّنلْل ُتْنَلَح اموال : ىلاعت هلوق يف ماللا نيع يهو :لاق قحلل
 هنأ ًاضيأ ملعو ءيش دنع ًائيش قلخي امنإو بلاغلا يف ءيشب ًائيش قلخي ال ىلاعت هللا نإف 7
 هقلخ ذإ ةمكحلا نيع هقلخ نيعف ةمكحلا مال ماللا كلتف ء ىشب ًائيش قلخ هنأ ربخأ اذإ ىلاعت

 كلذف معنف معنأ نإ ىلاعت هنأ ًاضيأ ملعو .ىهتنا اهل ًالولعم نوكيف ةمكحلاب للعي ال ىلاعت

 :لاقو نيتلزنم مهل دجوأو نيتضبق ملاعلا ىلاعت جرخأ دقو هلدع كلذف بذعف ىلبأ نإو هلضف
 ناك دوجوم ال ذإ كانه صضرتعم هيلع ضرتعي ملو , يلابأ الو راتلل ءالؤهو يل ىلابأ الو ةنجلل ءالؤه
 . هاوس مث

 ؟يلابأ الو :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق ىنعم امف :(ليق نإف)

 تقبس يتمحر :هانعم نأ ةثامثالثو نيتسلاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :«باوجلاف)

 ١١4[ :دره] تعم ساّنلأَو ةّنجلا نم ٌمّمِهَج نالتألا# يتملك تقحو ةنجيلا لهأ قح يف يبضغ

 يه ذإ مدعلا نم داجيإلا ةمححر ثيح نم نيكرشملا قح يف ًاضيأ ةمحرلا قبس نوككي نأ حصيو

 يلابي ال ىلاعت ناك كلذلف فيلكتلا مايأ مهتايصمب مهيلع عئارل بضغلا روهظ ىلع ةقباس

 فيطل يهلإ لزنتو ؛ لامجو سنأ راد اهنأل ةنجلا لهأ ع عم ببرلا مسالا نأ ملعاو 3 نيقيرفلاب

 نكي مل هنأل ًاهْلِإ ركن امنإو :لاق مث .قاروأ ةثالث وحنب كلذ يف لاطأو اذه نم رثكأ هتوق يف

 يف خفن دقف رخآ اهل هللا عم ىعدا نم نأ ىلع لدف ركدتي مل نيعت ولو نيعتل مث ناك ول ذإ مث
 هئاعد لولدم ناكف نيبتيو حضتي ىح الو نيعتي قح هل سيل هنأل مرو اذ نمستساو مرض ريغ
 . كلذ يف لاطأو ققحملا دوجولا هل نم الإ قبب ملو ضحملا مدعلا

 الإ ىشمتي ال هنإ مث موهفملاب لمعلا فعض ىلع ةلالد ىوقأ نم مالكلا اذهو :«تلق)

 وهو عورفلا يف أطخأ ول امك هيلع رزو ال لوصألا يف ءىطخملا نإ لوقي نم بهذم ىلع



 باب ىلاعت هللا الإ قزار ال هنأ نايب يف :نورشعلاو نماثلا ثحبملا

 لهأ عم نامساألا ناذه لاري اق رهف و ادم رمش و لالح راد اهنأل رانلا لمعأ عم رابجلا مساالاو

 نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ نيرادلا

 امك جوزمملا لالجلاب مأ فرصلا لالجلاب الإ رانلا لهأل قحلا ىلجتي لهف :(تلق نإف)

 ؟ايندلا راد ىف

 فالخب ةمحرلا دّمْفل فرصلا لالجلاب الإ رانلا لهأل ىلاعت ىحلا ىلجتي ال :(باوحلاف)

 ممهتلا مدع نم ماهفألا ىلإ ردابتي ام رانلا لهأب ةالابملا مدعب دارملا سيل اذإف :(تلق نإف) ٠

 . مهرمأب
 ةالامملا الزل هنأ قئاقحلاب هل ةفرعم 5 نع همهفقي أم فالخ كلذك وهو :(باوحلاف)

 هشطب ناك الو مهيلع يدمرسلا بضغلاب هسفن ىلاعت فصو الو مئارجلاب مهذخأ ام مهرمأب

 مهرمأب مصمهتلاو مهب مالابملا نم هلك اذهو مهيلع ةمرحيم هتمثحر تناك الو مهب لح ديدشلا

 مكح لكب اودعتي مل اهلهأ اهف اهفرع اذإ نطاوم ماكحألاو رومأللف مكحلا اذه ناك ام ةالابملا الولو

 . هنطاوم

 :يسق نب مساقلا ىبأ ماعإلا لوق ىنعم امف هبشغ تقبس هتمحر تناك اذإف :(تلق نإف)

 ؟هلدع ىف هلضف الو هلضف ىف هلدع مكحي ال

 قئاقحلا هيطعت امك رخآلا مكحل ًالحم سيل نيتعئلا نم ًالك نأ ةهائعم نإ :(باوجلاف)

 الو رورشلا اولمع دق هدابع نم ةفئاط ىلع ةرفغملاب لضفتي هنأ ىلاعت هللا نم انملع دق نكلو

 هنإ اذه يف لاقي الو هلضفب مهيف مكحي امنإو لدعلاب مهذخاؤي الو لدعلا نازيم مهبلع ميقي

 ىلعف هنع لودعملا وأ هيلع لوضفملا ين وه امنإ ةفصلا مكح ل احم ذإ فلذع يف هنضف مكح

 . ملعأ ىلاعت هللاو نيخسارلا نم ناك هنإف هماقمب ؛ قئاللا وه هنإق يسف , نبا مالك ليوأت بجي اذه

 :نورشعلاو نماثلا ٌتثحيملا

 ىلاعت هللا الإ قزار ال هنأ نايب يف
 هل لصح نمو هسفن قزارلا وهف بعتب قزرلا هل لصح نم :مهلوق يف ةلزتعملل ًافالخ

 ةرات ىلاعت هللا نإف مجرتت نمع ملعاف نآرقلا تولت اذإ :لاقو روهمجلل ًافالخ مهضعب بهذم

 4م هنأ كرإ نرفع ال :هلوق لوألا لاثم ىنعملا ىلع هيكحي ةراتو هنيعب هدبع لوق يكحي
 كلذ لاق امنإ هنإف ["5 :رفاغ] كاهيص يل نآ نمله 9# نوعرف نع هلوق : ىناثلا لاثمو ٠:[ :ةيوتلا]

 ىنعملا ىلع ةياكحلا هذهف دحاو ىنعملاو ىبرعلا ناسللاب هنع ةمجرتلا تعقوف طبقلا ناسلب

 هيلع وه امب ناسل لك ىنعم وأ اظفل هيككحي لوق نم هللا لوق ملاعي ىتح تدرو ذإ رومألا ملعتلف
 كدرق كدل و تيم ع رم مج

 دمهم لوسر مُككةآج َّ َلَمكِحَو بتحكم ني مكنت امل نكيتلا قكيم 2 ٌدَحأ 3 : هللا لوقف



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءّرجلا قي

 كلذ يف سيلو .ىوأم الو هل معطم ال نمم مكف ثيدحب اوجتحاو هل قزارلا وه هللاف بعت ريغب

 نم ايند اي باب نم اقلطم قزرلا عنم ال قزرلا ليهست مدع وه امنإ هب دارملا نأل مهل ليلد
 يف هب مفتني ام وه دبعلا قزرو :ةنسلا لهأ لاق «هيمدختساف كمدخ نمو هيمدخاف ينمدخ

 قزرب مارحلا سيل :ةلزتعملا تلاقو .امهوحن وأ ةقرس وأ بصغب ًامارح ناك ولو هريغو يذغتلا

 هللاو كلمي ال ام باودلا نم نأل هيلع لمحملل هجو ال باوجلاو .كلملا ىلع قزرلل ًالمح

 هللا قزر نوكي ال هنأ ًاضيأ مهدنعو هريغ قزر لكأي نأ ردقي دبعلا نأ مهدنعو اهقزار ىلاعت
 حصي هب هدابع عافتنا ثيح نم هيلإ دنسأ امو ةلمجلا يف ىلاعت هللا ىلإ هدانتسال ًالالح الإ ىلاعت

 ديري امل لاعف ىلاعت هنإف ىلاعت هيلإ ةيسنلاب حبق ال ةنسلا ل اهأ لاقو ملح ويا ادارح توق

 يذغتملا نأ ةلزتعملا مزليو : ةنسلا لهأ لاق .هبايسأ مهترشابم ءوسل مارحلا ىلع مهباقع

 ىف َمَّتأَد نم اًمو## 1 .ىلاعت هلوقل فلاخم وهو ًالصأ ىلاعت هلا هقزري مل هرمع كوط اقف مارحلاب

 بجي ال ناك نإو هيلع هنأ انريخأ ام , طق ىلاعت كرتي الو :درع] اهفزر ِهَّسأ لع الإ سأل

 :ثيدح وحن يف ءايشأ مرحو ءايشأ هسفن ىلع ىل اعت هللا بجوأ امو هترضح قالطال ءيش هيلع

 الإو ىلاعت هقالخأب اوقلختيل مهلوقعل ًالزنتو دابعلل ًاسينأت الإ يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ
 ىلع بجاولا دح تحععت لخدي الو ةمحرو هنم لضف هدابغ ىلع هب معنأ ام عيمج نأ قحلاف

 هللا نأل :يأ ةلمجلا ىف ىلاعت هللا ىلإ هدانتسال قزرلا يف قباسلا ةلزتعملا لوق ىنعمو هدابع

 دتتسم رابتعالا اذهب وهو ةلزتعملا نمو انم ًاقافو هقزر ,ايصحت ىلع ديعلل ةردقلا قلاخس وه ىلاعت

 نأ يل رهظي يذلا :مهضعب لاقو فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا هركذ مهدنع ىلاعت هللا ىلإ

 ةفاضإ اوفن ام ةلزتعملا رباكأ نوكي نأ لمتحيو قلطم ال ىفاضإ أطخ هلك ةيمالسإلا قرفلا أطخ

 نمف ةئيس نم كباصأ امو هللا نمف ةئسح نم كباصأ ام باب ن رم الإ ىلاعت هللا ىلإ مارحلا قزرلا

 نودقتعي ةلزتعملاف اهل ًاقلاح ىلاعت ناك نإو ريزانخلا قلاخ ناحبس :لاقي ال هنأ باب نمو كسفن

 نع ًالضف كلذ ٍبودقتعي سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا لب هلك دبعلا قزر قئاخ ىلاعت لا نأ

 ال :يأ .كيلإ سيل رشلاو كيدي يف هلك ريشلاو :ثيدحلا يفو يرشخمزلاك دحوم ملسم

 مهللا ثيدح لمحي هيلعو ةمسقلاو قلخلا مكحب كيلإ فاضيو فيرشتلا هجو ىلع كيلإ فاضي
 ال بهذملا مزالب مهنيب فالخلا ءاملعلا بصني ام ًاريثكو :لاق . كمارح نع كلالحب يننعا

 ىهتناو 14١ :نارمع لاا 4ادلاَف قرشإ مكي ع ُمَدََتَو شرف لآ ُُئْوْسَتَو وب نيو كت ان
 َنِدْلَأ اوُفَل اًنإَو## :هلوق كلذكو 4١[ :تارمع لآل 4انرْرْأ# مهنع ًامجرتم مهلوق ىكح مث هللا لوق

 ىلإ اََلَغ اًدِإَو## :مهلوق ةياكح . انمآ# : هللا لوق .ىهتنا انه ىلإ ١4[: :ةرقيلا] اوله أوُنَمَ

 ةياكح +١[ :ةرقبلا] 4 َنوُمِرِبَتَسُم يح امن مُيكَعَم نإ 6 : هللا لوق انه ىلإ :[14 :ةرقبلا] أل يِنطْنيش

 . كلذ ىلع سقو نيقفانملا لوق

 لمس را لح

 :هيبنألا] «دتلَع روق نَل نأ نظف اًيبنيدغم بهذ ذإ نس اذو#» :ىلاعت هلوق يف :(لاقو)



 ؟8 ىلاعت هللا الإ زار ال هنأ نايب يف :نورشعلاو نماثلا ثحبملا

 مهلوقب اودارأ نإ ةلزتعملا نأ ملعف حجارلا ىلع بهذمب سيل بهذملا مزالو نودلقملا اميس

 عامجإب نوئطخم مهف كلذ ريغ اودارأ نإو هب نمأي الف يظفللا بدألا هللا ق رم سين مارحلا

 نم امر :ىلاعت هلوق ىف ةثامعبرأو نيعبسلاو نماثل اثلا بابلا يف ن عدلا يبحم خيشلا ؛ لاق دقو .ها

 يذلا هقزر قولخم لكل لصوي ىلاعت قحلا نأ ملعا :[7 :دوه] كار هس لع الإ ٍضْرَأْلا يف َمَتَ
 ريغو .فلكملاو رجافلاو ريلا قزري ىلاعت هنإف هتمارك الو هيلع هتلاهإ نم كلذ سبلو هل دمسق

 ١ رجلا ني نم هل هجرختسيو هيف ةهبش ال ًالالح هقزري نأ دبعلاب هئانتعا نم نكلو «فلكملا

 + :دوح] (ْوْككَل ٌْيَخ هَل ُتّيقَبإل :ىلاعت لاق مدو ثرف نيب نم نبللا جرختسي امك تاهبشلاو
 0 سيلو :لاق ؛مهبر ةعاط ىلع مهيوقت يتلا ءايشألا عيمج نم هلوانت قلخلل لحأ ام يهو

 هريغل كلذ نوكي دقف ءهرخداو هعمج ام ال هتايحو هتوق هب مودتو هتأشن هب موقت ام الإ دبعلا

 ىلاعت هلوق يف ةئامعبرأو نينامثلاو نماثلا بابلا يف ًاضيأ لاقو . ىهتنا هعماج ىلع هباسحو
 كنقو يف هيلع تنأ امم كاطعأ ام وه كمر قزر نأ ملعا 1١ :هط] قلو يح كيد ُقْزرَو
 بعتت الف طق كيلإ لصي الف كل سيل امو كيلإ هلوصو نم دب الف كل ناك نإف . كطعي مل امو

 نم ذخأ ام نإف خورش رشملا دحلا ىلع هذخأت كنأ كل ناك نإ انلوقب اندارمو عمطم ريغ يف كسفن
 ةالصلا هيلع ليلخلا فاضأ امك عبطلا ىلإ فاضي امئإو ًابدأ . ىلاعت هللا ىلإ هتفاضإ يغبني ال مارح

 اهل ًابويحم ناك ثيح ىلاعت هللا ىلإ ءافشلاو اهل ًاهوركم ناك ثيح هسفن ىلإ ضرملا مالسلاو

 يف ًاضيأ لاقو .ها.[8+ :ءايبنألا] 6 ٌرّصلَأ َّيَنَص َْنَأ# :مالسلاو ةالصلا هيلع بويأ لاف امكو
 نم بيطلا لالحلا هب دارملاف ىلاعت هللا ىلإ قزرلا فيضأ امئيح ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا

 حيبأ انه نمو ريجحت هيف سيلو ىلاعت هللا قزر وهف دبعلا ةايح هب ناك ام لكو .بسكلا ثيح
 يننغأ» :ثيدح يف درو امو ابدأ ىلاعت هللا ىلإ مارحلا ةفاضإ يغبني ال نكل رطضملل مارحلا

 زاوجلا نايب وه امنإف قباسلا 4. . . . كمارح نع كلالحب

 يعسلا نأ يف فالخ بصن يغبني الر لكوتلا يفاني ال باستكالا نأ نايب يف :(ةمتاخ)

 هنأ هللا ملع يف قبس امف ن .يتااح ىلع قزرلا لعج  ىلاعت قحلا نآل اذه ىلع لكوتلا ن م لضفأ

 قوزرملاو رئاد هيحاص بلط يف قزرلا نإف لضفأ يعسلا كرت هيف :لاقي ال هليصحت يف يعسلاب

 ا معنأ ام ردق ملعيل قيضلا دعب هنع هللا جرف يلاعت هللا لعف كلذكو هيلع قيضن نل : يأ .[47

 4َنيِيَشلا ّنِم نكح ْنإ َكَتسْبْس كَل الإ َدَلِإ آلف :هلرق ىمس كلذلو ًاقوذ هبلع ىلاعت
 توحلا نطب نم هجورخب سنوي نع ىسسفن ىلاعت هنأل « سيفمنتلاو مهلا كيحوت .[39 :ءايبنألا]

 اهعفنف هتمأ يف هللا هاضرأو اونمآف مهب الزان هوأر ام دعب باذعلا مهنع هفشكب هموق لماع كلذكو
 يف عتمتلا يف مهل دمأف هللا لجأ نمو هلل هبضغ ناك ذإ اهلبق ةمأ عم كلذ لعفي ملو اهناميإ

 اهلبق ةمأ هب صخي مل امب هلجأ نم هتمأ هللا صخف باذعلا ةيؤر دنع ملألا نم مولان ام ةلباقم

 سلدنألاب ةئامسمخو نينامثو سمخ ةنس سنوي موق نم ةعامجب تعمتجا دقو :خيشلا لاق



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ا

 ال نمو فشك ىلإ جاتحي لاحسلا اذه نكلو رخآلا كرحتي امهدحأ نوكسبو رئاح هقزر بلط يف

 نأ لمتحي هانيأر ءيش لك :نولوقي قلخلا بلاغو همدعو يعسلا نيب ريخم وهف هدنع فشك

 لهاجللا هلخدي يذلا قاقزلاك هل هنأ نيبت هيحاص بلغ نم لكو هنوبذاجتي مهارتف انل مسق نوكي

 نم نيققحملا بهذم ىلع وه ًالوأ هانررق ام مث : عجر ًادودسم هآر نإو هنم جرخ ذفني هآر نإف

 نبا لاق ًاقلطم باستكالا نورخآو اقلطم لكوتلا موف مجرف نيملكتملا بهذم ىلع امأو ةيفوصلا

 اذإ طخستلا نع ًايلاخ هلكوت يف ناك نمف سانلا فالتخاب فلتخي كلذ نأ راتخملاو يكبسلا

 ربصلا نم هيف امل حجرأ هقح يف لكوتلاف سانلا يديأ يف ام ىلإ هسفن علطتت الو هقزر قاض

 نم حجرأ هقح يف باستكالاف انركذ ام فالخ ىلع هلكوت يف ناك نمو سفنلل ةدهاجملاو
 سلجي نأ ديري صخش نع ؛هنع ىلاعت هللا يضر يرصبلا نسحلا لئس دقو .علطتلاو طخستلا
 نيقيك نيقي هل ناك نإ :لاقف ىلاعت هللا ىلع لكوتم انأ :لوقيو جرخي الو ةفرحلل ًاكرات هتيب يف

 0 هنيدب لكأي ريصي الثل ةفرحلا ىلإ جرخيلف الإو لعفيلف «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ
 نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم زئانجلا باب يف نيدلا يبحم خيشلا لاقو .ىهتنا ايندلا امهي داطصيو
 كلذو طقف هلامك يف حدقي امنإو هلاميإ لصأ يف حدقي ال هقزر رمأ يف نمؤملا بلق بارطضا
 بارطضا وه امنإو هقزري ال هللا نأ يف ىئاعت هللا تح يف ةمهت نع وه ام بارطضالا اذه نأل

 ثيح نم دب الو هقزري هللا نأ ناميإلاب ملعي دبعلا نإف دقفلا ملأب ساسحإلاو ربصلا مدعل ةيرشبلا
 هقزر لمكتسي ىتح تومي ال هنأ هملعأ امنإ هقزري ىتم ىلاعت حلا هملعي مل نكلو ًاناويح هنوك
 هقزر مأ توملا نم هعزف نوكيف هلجأ ءاجو غرف له قزرلل بلاجلا ببسلا دقف دنع يردي امف
 ملأ نم فاخيف ببسلا عاطقناب قزرلا لوصح تقوب هلهجل هبارطضا نوكيف هللا ملع يف غرفي مل

 أيلع يديس تعمسو .ىهتنا بارطضالا ببس اذهف عقو ناك نإ هماود نم وأ عقوتملا عزجلا
 همال نإو يعسلا لك ىعسيو لكوتلا سانلا نضعب يعدي دق :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا
 نحتمي نأ هيلع بجي اذه لثمف «يسفن لجأل ال لايعلا لجأل ييعس :لوقي كلذ ىلع دحأ

 نإف رظنيو ًائيش هنم هسفنل رخدي الو ًالوأف ءألوأ لايعلا ىلع هبستكي ام عيمج قرفي نأب هسفن
 ام موقلا نإف باذك عدم وه امنإو هللا ىلع لكوتم ريغ هنأ ملعيلف بارطضا ةحئار هسفن يف دجو

 ال رمألا لاثتما مهتمهف بابسألا لطعتت ال ىتح ىلاعت هللا رمأل ًالاثتما الإ قزرلا يف اوعس

 يثلثو ءرابشأ ةثالث همدق لوط تيأرف ضرألا يف مهنم دحاو لجر رثأ تسقو هيف انك ثيح

 نأل رشبلا صاروخ ىلع ةكئالملا نم ىلعألا الملا ليضفت ىلإ بهذأ تنك امنإ :لاقو .ربش
 بهذأ ال ةعقاولا هذه لبق تنكو يل تعقو ةعقاو يف كلذ ىلع ليلدلا يناطعأ دقي هللا لوسر
 .ةدحاو ةلمج بهذم ىلإ ةلأسملا هذه يف

 ليضفتب لوقلا نع عجر خيشلا نأ هللا همحر يليجلا ميركلا دبع خيشلا ركذو :(تلق)

 مدقتو . ىهتنأ ةنسلا لهأ نم روهمجلا قفاوو ةنسب هتوم لبق رشبلا صضصاوخ ىلع ةكئالملا صاوخ



 ال هوحنو رحسلا نيبو اهنيب قرفلاو لسرلا تازجعم نابب يف :نورشعلاو عساتلا ثحبملا

 يف عرشنلف .(اهعباوتو ةيهولألا ثحابم تهتنا) ملعأ ىلاعت هللاو . ىهتنا بابسألا ىلع دامتعالا
 . قيفوتلا هللابو :لوقنف ةلاسرلاو ةوبنلا ثحابم

 لسرلا تازجعم نايب يف :نورشعلاو عساتلا ثحبملا

 ةناهكلاو ةذبعشلاك هوحنو رحسلا نيبو اهنيب قرفلاو
 لاجدلا حيسملاك بذاكلا دي ىلع ةزجعملا ةلاحتسا نايبو

 مهريغو ةيفوصلا نم نيملكتملا لوقف ركذو
 يلول ةمارك نوكي نأ زاج يبنل ةزجعم ناك ام ةنأسم ريرحتو
 نذإب رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا اوجرخيل الإ لسرلا لسرأ ام ىلاعت قحعلا نأ ملعا

 هللا ٌّنمف مهلوقعب هيبشتلاو هيزنتلا نيب ددرتو ةريح نمز يف الإ لوسر ثعب ام هنأ كلذو مهبر
 ليزي ةلاسرب ىلاعت هللا دنع نم مهيلإ ءاج هنأ ركذ ًاصخش مهل ىلاعت ىقحلا ماقأ نأب مهيلع ىلاعت
 اوأر الو هبيذكت ىلع اومزعي ملف نكمم زئاج رمألا نأ اوأرف ةركفملا ةوقلاب اورظنف مهتريح اهب
 يف كقدص اهب فرعي ىلاعت هللا نم ةمالعب تكج له :هولأسو اوفقوف هقدص ىلع لدت ةمالع

 نم مهنمو نمآ نم سانلا نمف ةزجعملاب مهءاجف كلذ الإ كنيبو اننيب قرف ال هنإف كل هلاسرإ
 نإف ريغ ال هموق ىلع ةجحلا ةماقإ ردقب الإ تايآلا نم ءيش هل رهظي مل يبن لك نأ ملعف .رفك
 ىلع ةجحرو هتمأ نم نينمؤملاب ًاقفر ًالوسر هتوك نم لوسرلا دي ىلع تعقو امنإ تابآلا عيمج
 ىرج ام هباحصأل ركذو ةليللا كلت حابص سانلا ىلإ جرخ امل ءارسإلا ةصق ىلإ ىرت الأ رفاكلا

 يف أرثأ كلذل اوأر ام مهنوكل سانلا ضعب هيلع ركنأ فيك هبر عم هل عقو امو هئارسإ يف هل

 دنع نم ءاج امل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ رظناو فيلكتلا يف امكح مهداز امنإ رهاظلا
 ههجو حسمي ناكف يمع الإ دحأ هآر امف هاعّدا ام قدص هب فرعي ههجو ىلع رون هللا هاسك هبر

 ىذأتي ال ىتح عقربتي ناك كلذلو هرون ةدش نم هرصب هيلع هللا دريف هيلع امم بوثي هل ىئارلا

 ناكو :ةثامعبرأو نيثالثلاو نماثلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاق .هوأر اذإ هيلإ نورظانلا
 نممو يمع الإ دحأ هاري ال ناكف ةماركلا هذه هل ناكو ماقملا يوسوم يبرغملا ىزعي وبأ انخيش

 هللا درف ىزعي يبأ بوثب هنيع نيدم وبأ حسمف هبلإ لحر امل نيدم وبأ انخيش يمعف ههجو ىأر

 . ةئامثالثو نيتامثلاو ثلاثلا بابلا يف يتأيس نكلو .نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف هنع ًاضيأ كلذ

 : ليوط مالك دعب :هلوق
 السمرلاو يولعلا الملا زواج دق لجر ىوسانلقام كردي سيلو

 السو هسفل نعاهسو هليصحلت هعمجأ قلخلا نظياميق ماهو

 المك هفاصوأ يف ةليسولا بر انتدمحأ هللا وسر لوسرلا كاذ

 مدقتو ؛ ةاذع امع تكسو لسرلا رئاس نمو ةكئالملا نم لضفأ دي هللا لوسر نأب رصف



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 1

 امل هن عمتجأ مل نكلو ينامز يف اذه ىزعي وبأ ناكو : نيدلا يبحم خب ةكيشلا لاك .هريصن هيل

 ملعلاو لاجيلا يف هلع ربكأ وه نمم نييدمحملا ءايلوألا نم هريغ تاكو لغشلا رم هيلع تنك

 الام دقف هبلق يف هتمارك هللا | لعج نم : خيشلا ؛ لاش . هريغ الو ىزعي وبأ هفرعي ال ي وهلإلا برقلاو

 لعج نمو اينذلا ىش راصبألا هقرعت ملف ةسفئنل ىلاعت نحلا مهافطسا نمم ناكر ريخلا نم ةيدذب

 كاب دقق .ىهتنا ةنئفلا هيلع فينعو سانلا نيب ةرورض رهتشا دئاوعلا قرخحو قافألا ىف هتمارك هللا

 اهناب ةّرصعملا نييلوصألا روهمج لج لقو تاه رب روهظب الا اضعب هشعبل دافني يأ نأ رشبلا ناش

 كلذ مهنيب رهظي ال نأب مهبلإ لسرملا . نم ةضراعملا مدع مم يد لاب نورشم ةداعلل قرات رمأ

 هيبنت انلق اميفو ةلاسرلل ىوعدلا وه يدحتلاب دارملاو هدعب ثحبملا يف هنايب يتأيس امك قراخلا

 ىقيقحلا ىنعملا وه يذلا لثملاب نايتإلا بلط ىنعمب ىدحتلاب نارتقالا طرشلا سيل هنأ ىلع

 ة رجا همس انتأف ًالوسر تنك نإ :ل ليف نم لكف ةلاسرلا هإوعد يفلكي هنأ دارملا امئاو يدحتلل

 حيرصتلا ةلزنمب ًالزان هقدص ىلع ًاليلد كلذ روهظ ناك ًازجعم هيدي ىلع ىلاعت هللا رهظأف
 : يا ءادحلا نم لعفت هنأ يدحتلا لصأو :ةةهيرش يبأ سس نيدلا لامك خيشلا لاق يدحتلاب

 ىدحتلاب تورشم :انلوقي جرخحو . ىهتنا رخآ ًاصخش يداحلا همق يرابي هكشحو ىلع م ادحلا فلكت

 ءاملع ءانع دع ىمسملا وهو وبنلا ل يبنلا رم دوا م لوانتي كلذو يدحتلا ىلع مدقتملا ق 0 راخلا

 ان رالا ها بحت ريغ نه قراخلا ًاضيأ جرح - تالق موي لك سما عولطك قراخلا ريمت

 نم ةذبعشلاو رحسلا ًاغيأ جرخو ةيفرعلا ةنراقملا نع هجرشيي امب هنع رخأتملا ًاميأ جرخو

 ايحإك اهفالخ ىلع رهظي نأ ةداعلل قراخلاب مهدارم نأ ملعف كلذب ةضراعم ال ذإ مهياإ لسرملا

 .كلذ روحبز عباصالا نسب نم ءام راجفتاو ,ابج مادعإو اكس

8 

 ءايحإو ةيهولألا هاوعد نم لاجدلا حيسملا دي ىلع رهلذي اميف لوقلا امه :(تلق نإف)

 ةياغ يف ةيهولألا هاوعد يف هقذص ىلع ًاليلد كلذ هلعجو كلذ ومنو عاملا راطمإو ىتومل أ!

 ةرجعملا ةلاحتسا نم تاوبنلاب ملعلا يف لوصألا لهأ هررق اميف حداوقل لا ربكأ نم وهو ااكشألا

 يه حدقت ةنتق نم مظعأ ةنتف يأو هوررق ليلد لك ةنكغلا هذهب لطبي هنأل كلذو بذاكلا دب ىل

 ام لملف 0 تاللاقعل هياستلاب دهعلا رضخلا ىلع لخأ نيرشعلاو نس هاخيلا بابلا يف هلوق

 سيل نيتسل نيتسلاو عساتلا بابلا يف هلوق مدقت كلذكو هنع عجر مك هل وأ ناك ليففتلا نم هنع هانركذ

 يف نحنو ءامسلا بكاوك ىرن امك جراخس نم هارن امنإ ةلاسرلا ماقم لوخد انم دحأل حمصي

 ,ةثالث عارذلاو «نانثا ةفرصلاو :مجنآ ةعبس ايرثلا مجن لاقو .ملعأ ىلاعت هللاو هعجارف ضرألا

 ريف ةروص ةينامثلل رأ ملو :لاق .ةعست مئاعنلاو ةتس كاربذلاو ؛ةسمخ ةهبجلاو :ةعبرأ نيطبلاو

 الولعم نوكيو شيعي الو تومي نماثلا رهشلا يف دلو اذإ دولوملا ناك اذهلو لرانملا موحن

 دربلا هيف نينجلا ىلع بلغي رهش نماثلا نأل كلذو ةعسن وأ ةعبس يف دلو اذإ هفالخب هسفنب عفتني



 ا هوحتو رحسلا نيبو اهئيب ىرقلاو لسرلا تازجعم نايب يف :نورشعلاو عساتلا ثحيملا

 ؟دايعلل ةداعسلا بجوأ ىذلا ليلدلا

 ةليختم رومأ يه امنإو ةيقيشح رومأب وه سيل لاجدلا دي ىلع لاقي ام عيمج :(باوحلاف)
 ؛ة9 ناك كلذلو ةيقيقح رومأ اهنإف ءايبنألا دي ىلع عقي ام فالخب لوقعلا ءافعض اهب نتفي

 ةروص يف لطابلا راهظإب هيومتلا وه لجدلا نإف لاجدلا حيسملا ةنتف نم هتمأل ًاعيرشت ذيعتسي

 ءايبنألال كلذ امنإ اهريش نع اهزيميو ةهومملا رومألا كردي ىتح هريب قرخي دحأ لك امو ىح

 هب ءاج ام نأ يف كش اهدنع ىي مل تازجعملا تدهاش اذإ ةميلسلا لوقعلا نإف مهتئرو لمكو

 ملو لوسرلا كلذل بجتست ملف ةفيعضلا لوقعلا اعأو «لجو زرع هبر دنع نم قح لوسرلا كلذ

 ةيلع ةزرجنعملا طرتشن 5 نحت : «راونألا حقاولا يف نيذلا ييحدم خيشلا لاك اذهلو ء؟ب نمؤت

 اذإو تانكمملا داجيإب الإ قلعتت ال ةردقلاو ةنكمم اهنوك نع تجرخ ام اهنأل مالسلاو ةالصلا

 كلذ لثمب مهيلإ لسرأ نمم نايتإلا مدع كلذ يف زجعملا نوكي امنإف نكمملاب لوسرلا ىتأ

 ذلا ىلإ انرظن اذإ مث رمألا سفن يف هعوقو انكمم كلذ نوك عم لوسرلا هب ىدحت يذلا

 مهتياجتسا تفقوتف مهدنع ناميإلا رارقتسال ناك امنإ كلذ انيأرف ناميإلا ىلإ ةزجعملاب اوقاسنا

 ءاج امب ةلهو لوأب نمآ لب كلذ روهظ ىلإ جاتحا امف مهريغ امأو مهناميإ فعضل ةزجعملا ىلع

 ملف ناميإلا يف بيصن هل سيل نم امأو ببس رسيأب باجتساف ناميإلا نم هبيصن ةوقل هلوسر هب

 اجرح اًمْيَض مد 2 ص دسم لمحت ل نأ ري نحو : ىلاعت لاق ءاشريغب الو تازجعملاب تح لسا

 اهلسرأو ًاتايبأ ماشلاب دوهيلا ضعب مظن دقو .ىهتنا ١15[ :ماعنألا] # لَمكلا يف ُدَكَصَي اََنأَك

 هج حضرأب هولد رييجعت مكنيد ىمذ نيدسلا ءةاملع ايأ

 1 م 8 ة يلا :ةيب ليم لوخدلا ىلإ ل ف ينود بابلا دسو يئاعد

 ىتوقشث هيف يذلاب ضارانأاهف اضقفلاب ضرا لاق مث يلالضب ىضق

 يتيلب مؤشب ,ىله مي ذي ىبرف ايضار موق اي يضقملاب تنك نإش

 ىت رايح ةفشسشسك ىلع ىنولد كثرح دقو قديس هاسضريب ىسيل ام اضهر يل لهو

 هيف هب طاحأ ام لكو لكشلا ريدتسم شرعلا :لاقو . كلذ يف لاطأو توملا عبط وهو سيبلاو

 ةالف ضرأ يف ةاقلم ةقلحك ىشرعلا فوج يف يسركلا نأب يوبنلا هيبشتلا ىلإ رظناو ةرادتسالا
 نأ ملعاو : لاق ةقلحك ىسركلا ١ يف تاومسلا هبش كلذكو .ةقلحلا يهو ريدتسم لكب ههبشف
 هنأل ميظع ةطاحإلا ثيح نم وهف .ديجملاب ةراتو «ميركلاب ةراتو : :ميظعلاب ةرات فصوي شرعلا
 ثيح نمو ميرك وهف هتضبقو هتطيحح يف وش نمل هتوق يف ام ىطعأ هنإ ثيح نمو ماسجألا مظعأ
 اذإ تلق نإف :لاق ماسجألا رئاس ىلع هفرشل ديجم وهف ماسجألا نم هريغ هب طيحي نأ هتهازن

 نأل شرعلا لوح نم نروفاحلا هيف نوكي يذلا ءالخلا نيأف تانئاكلا عيمجب أطيحم شرعلا ناك



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ء

 هتئيشم ىنم رمكلا ىبر ءاش اذإ

 همكح فلاخأ نأ رايتخا ىل رهو

 : هلوقب هللا همحر خيشلا باجأف

 ام لب ميكحلا برلا ىضف تفدص

 ةءاسشلت نأ مولعملا نسم نأ

 يرش امسك لسفعا ءابأي الو ذب 1010

 1 م ١ ع سا نو 3 1 نأ عد سل وسم أف

 اررفكلاب تنك ' ك0 كر

 هتضفقر ام 5 با : سلا 3 1 53 7 مف

 ها مأتم

 ةئيشملا عابتاب ضار انأاهف

 ىيتلغ نيهاربلاب اوفشاف هللابغ

 ةشيشملا قفو نوكي دف أمو نوكي

 ةوعد اعين ا بابلا كدسي سيلف
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 ةطيرشبهقيلعت ىلع مما

 تدأت اثر ذأ كدحع ه رو مأ ثود 6

 ةرم لك ىف لكألابيقع نوكي

 ةيربلا بر قحلاهلإ ءاضق

 ةئلكم عم قىدهلا هتايسا يطاعت

 ةداهشلا ظفل ناميإلاو نمألا عم

 دقو عضوملا اذهب هقحليلف هدم حضوأ تاوجب هيلع هللا تف نمو باوجلا لمأتيلف ىهتنا

 يش تيأرو . ملعأ هللاو ةعجا رف رومألا لكشأ م ةلاسملا هله نأ لامفألا قلخح .كثحميم يف مدقت

 عطاقلا ناهربلا نأ ملعا : هصن ام هللا همحر ينيوزقلا رهاط يبأ خيشلل *لوقعلا جارسا باتك

 ةوبنلا يعدم دي ىلع ةداعلل اقراخ هللا هقلخي لعف وهو تازجعملا وه ءايبنألا ةوين توبث ىلع

 هلاثم هاعدا امل اقيدصت يلوسر تنأ هل لجو زرع هللا لوق ماقم موقي لعفلا كلذو ءاوعدب رع

 اذه لوسر ينإ نيرضاحلا رشعم اي لاقف ءعاطم كلم ةرضحب سانلا نم ألم يف ناسنإلا ل

 جاتلا عقريو لاحلا يف كلملا موقيف هسأر

 وسر تلأ تقدص هلوق ةلزنم لزنتي هنم لعفلا اذه سيلأ ىعدملا اذه ىوعد بقع هسأر نع

 نع هتمالسو ىوعدلاب هنارتقاو ةداعلل قراشلا لعفلا رومأ ةثالث كلذ ىف ىعاري امئإو :لاق

 ةيداكلا هدهف يعدملا اذهل ةجيح نوكي “بأ ةدمد كلذ دعي وأ هريع لوشب حاتلا عفر ول دنا ةض راعملا

 لثم وضو لوقلاب قيدصتلا ةلزنم ةلزات ةلاسرلل ىعدملا ىوعد ىلع عطاق تاهرب اهعومجمب

 ع حاتلا عقرب 0 موشي كنملا نأ ىئدص ةيأ ناو كذملا

 ءاوتسالا نسبو شرعلا لوح نم نيفاح مهنوك نيب قرف ال هنأ باوجلاف ءالخلا رمع دق شعل

 يذلا شرعلا !ذه نأ ملعف لاصفنالاو «لاصتالا لبقي ال زيحتاا لبقي ال نم نإف شرعلا ىلع

 يذلا مسجلا وه رسلو .ةمايقلا موي ءاضقلاو ٠ لصفلل هيف هللا يتأي يذلا وه ةكئالملا هب فحت

 شنملا لوح نم تفاح دكِيِتلَملا قفرتو# :لوقي ىلاعت هارت أمأ نمح لا هيلع ىيوتساو ءالشلا رمع

 زل قفا َنيِبلَمْلا بر هَل دل َلْفَو قلل ميتين
 0 ا ا

 م عارشلا دنع [امد 2 مق ماج دي لويس

 ىلع هل هتيؤرو ايندلا راد ىف هتالص ددع ىلع نوت ةنجلا يف هبرل دبعلا ةرايز :

 ثحبي نأ فشكلا ,لهأ :لاقو هبر عم اهيف هروض» ردق

 لافو .ءاضقلا

 مه نكي مل اذا نارقلا ءىراقل يغبْسي



 م6 هوجو رحشسلا نيبو اهنيب قرفلاو لسرلا تأرجعم نايب يف :نورشعلاو عساتلا ثحبملا

 .لاحلا نئارقو لاقملا دهاوش نم ءايشألا رئاسل ملعلا لوصح

 نارتقالا سفن نأل هقدص ىلع ًاليلد ضهني ال هاوعدب ةزجعملا نارتقا :(تلق نإف)

 .ةدحاو ةباثمب لاعفألاو لاوقألا قيرط نم هاوعد ريغ ىلإو هاوعد ىلإ ةفاضإلاب

 هقيرعت ليبسك تازجعملاب لسرلا قدص هدابع ىلاعت ا بفيرعت ليبس كإ :(باوحلاف)

 لوقلاب هقيدصتف لعفلاب ةرمو لوقلاب ةرم نوكي دق كلذو اهيلع ةلادلا تابآلاب هتيهولآ ىلاعت

 مدآ ىلع امك لعفلاب هقيدصتو [0 :ةرقبلا| «(ُةَمِيلَخ ضرَأْلا ىف ٌلِعاَج ْنإ8# :ةكئالملل هلوقك

 ًادمحم ملعو 15١ :ةرقبلا] 4 َنيِقدَتَم مسك نإ ِهكلُوَع ءآَمْسَأ ينوُتيْنَأ# ةكئالملل لاق مث اهلك ءامسألا

 مدأ ةضراعم نع ةكئالملا ترجع امكف [57 :ةرتبلا] ؟ىِلْثُم نم ْمَروُب أاأَم#© :لاق مث نآرقلا

 ءامسألا تلدف نآرقلاب 2 كمحم ةض راعم نع تبرقلا تن رحمع كلذك ءماللسلاو ةالصلا هيلع

 رخآ وه ىذلا ىبنلا قدص ىلعو ءايبنألا لوأ وه ىذلا ىبنلا قنص ىلع انه نآرقلاو كلائه

 ال امب نارتقالا فالخب ةليلد ضهنيو ريثأت هل ءاوعدب نرتقملا نأ حص ةفصلا هذه ىلعف ؛ءايبنألا

 همك صاوخلا ايلع يديس تعمصسو . هللا ةيهج رهاط يبأ خيشلا مالك ىهتنا 0 ىلخلل ةرجمعم

 ال نأ :اهنمو .هيصاعم نع ىهنيو هللا ةعاط ىلإ وعدي نأ اهنم رومأب ىبنلا ةوبن فرعت :لوقي هللا

 فرعيف ًايرورض أملع هل هللا لشي نأ اهنمو .هسفن ةوبن وه فرعيو هيلإ سانلا وعدي ام فلاخي
 رشبلا نأو هللا دنع نم هنأ ملعلا ىلإ رطضيف تاماركو تايا هل هللا رهظي نأ اهنمو .لوسر هنأ

 ذإ همالك ةفرعم ىلإ ىبنلا رطشيف هردصو هبلك ىف امب هللا هريخي نأ اهنمو .هلثم نع نوزجعي

 سيلو ةريثك هوجو ىلع نوكي دئاوعلا قرخ“ نأ ىخأ اي ملعاو .ىلاعت هللا الإ هملعي ال بيغلا

 نم حجاردتساو ركم وهف الإو يدمحملا عرشلا ىلع هتماقتسا تتيث نم ةداعلا قرخ الإ انه اندارم

 ام قراوخلا نم نأ ةثامو نينامثلاو سداسلا بابلا يف خيشلا ركذ دقو ءهبحاص رعشي ال تيح

 ءاهيف رمألا هللا لعج اذكه ةيسفنلا ممهلل لعفنت ملاعلا مارجأ نأ كلذو ةيسفن ىوق نع نوكي

 دقو ءاملعلا دنع مولعم اهبابو اهوصنو تايريطفلعلاك ةمولعم ةيعيبط ليح نع اضيأ نوكت دقو

 رهظيف اهركاذ اهب ظفلتي ءامسأب نوكي دقو دصرلا لهأل كلذو علاوطب فورح مظن نع نوكي

 .كلذ ىف لاطأو رمألا سفن ىف ال نيئارملا نيع رظان ىف ةداع قرخ ىمسملا لعفلا كلذ اهنع

 ىلع ةداعلا قرح نوكي الو :لاق ىلاعت هللا لعجب قولخملا ةردق تحت اهلك هذهو :لاق مث

 كلذب هللا هديزيل هلففحيف خسنو ًانآرق ناك هنأ مهدنع تبث ءيش لك نع ةعبرشلا ءامنع لأسيو

 هنأ فشكلا لهأ ضعب معز دقو :لاق .قراو أرقا :ةمايقلا موي هل لاقي نيح ةنجلا ىف تاجرد

 ىلوت يذلا وه ناك ؛ةل هللا لوسر نأ ولو :لاق خرسنملا نم ريثك نامثع فحصم نم طقس

 بولقلل قبسي ام الولو :لاق ةمايقلا موي هولتن يذلا وه هدحو !ذه اناتو انفقول نآرقلا عمج

 منع هللا ىف ر نامثع فحصم نم طقس ام عيمج تتنيبل اهلها ريغ ىف ةمكحلا عضوو ةفيعضلا

 .هيف دحأ عزاني ملف نامثع ففحصم يف رثتسا ام امأو :لاق



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم كفألا ءزجلا مك

 عرشلل دايقثالا ىلإ يعيبلطلا اهفولأم نع اهجارخإب اهسفن نم ةداعلا قرخ نمل الإ ةماركلا هجو
 يىفو ةداع راص ايناث داع اذإف ةدوم لوأ الإ ةداعلا قرخ سيلو :لاق .نوكسو ةكرح لك ىف

 هئيع ال هلثم يز رهظي رمأ وه امنإو ةداع قرخ مث امف دوعي ام مث امو اذب اديدج رمألا ةقيتح

 ادحأ تيأر ام لب ةقيقحلا هذه نع سانلا تبجحنا دقو ةداع ناكل داع ولف ةداع وه امف دعي ملف

 هللا نإف لوقأ ام لقعت تنك نإ هيلع رمألا وه ام ىلع كتهبن دقو يرصع لهأ نم اهيلع علطا

 . ىهتنا راركتلا نيأف ماودلا ىلع ًاقالخ- ناك اذإ ىلاعت

 ؟برض ىلع زاجعإلا مكف :(لبق نإف)

 :(لوألا) : ةثامو نينامثلاو ع عيابسلا بابلا يف خخ خِيسْلا هلاق امك نيبرض ىلع وه : (باوحلاف)

 قدص ىلع ليلد هب تيتأ اذإ ! ةداعلا يف مكل رودقم وه يذلا نأ كلذ يف يعديف هفرص نكمي نأ

 كلذ هتردق يف ناك نم لكو هتضراعم ىلع نوردقت الف هنع مكفرصب , ينلسرأ ؛ يذلا نإف «ياوعد

 عفنأ اذهو هيلع ردقي ىوعدلا هذه لبق ناك امب هنايثإ ىلع ردقي لق تقولا كلذ يف رجبعلا دجي

 الإ هيلع ردقي الو رشبلا رودقم ىف نوكي ال رمأب ىتأي نأ :(ىناثلا برضلا) . فرصلا نم سفنلا

 هكردي ال زيزع رمألا سفن يف يح هنأ ملعلا قيرط ىلع هيلإ لوصولا نكلو ىتوملا ءايحإك هللا
 نيب ةماعلا قرفي ملو تايح ةرحسلا ىصعو ةيح ىسوم اصع انيأر اذإف انم فشكلا لهأ الإ

 .ىهتنا دج ًازيزع كلذ ملع ىلإ لوصولا ناك اذهلف نيتيحلا

 ؟اوعنص امل ىسوم اضع تفهقات دارملا امف :(تلك نإقل

 نم نيعبرألا بابلاو رشع سداسلا بايلا يف خيشلا هلاق امك هب دارملا نأ :(باوجلاف)

 تايح ال ع لابج تايحلا كلت نأ 55 سانلاو ةرحسلل كلد فاشكنا :«؛تاحوتفلا»

 سبللا مهيلع لخدل تمدعنا ول ذإ تمدعتا يصعلاو لابحلا نأل مهيلع ىسوم ةجح ترهظ نيح

 ىسوم اصع نأ كلذ حاضيإو اذك ىسوم اصع يف مهيلع لخسدت ةهبشلا تناكف ىسوم اصع يب
 يه امك ًايصعو ًالابح نس انلل تدبف «طقف مهيصعو ةرحسلا لابح دم تايحلا روص تفقلت امنإ

 هنأ ولو اهنالطب رهظيو همصخ ةجح قحلاب مصخلا لطيي امك كلذو اهفقلت اذه رمألا سمت ىف

 ةهيشلا ةرحسلا ىلع لخدل نيرسفملا ضعب همهوت امك يصعلاو لابحلا مادعنا اهفقلتب دارملا ناك

 مل هنأ هداقتعأ نيعتي يذلا كرلإ «ةيرصملا تتاح وتفلا" يف نيدلا ييحعم يشل ةتيبلا ركذ : :(تلكز

 قئاقح فرعي ال :لاقو .ملعأ هللاو كلذ ىلع عامجإلا داقعلال ءيش ىلاعت هللا مالك نم طقسي

 ءامسأ مهؤامسأو ةكئالم اهنإف دوجولاو فشكلا لهأ الإ روسلا لئاوأ ةعطقملا فورحلا
 يدع نكي مل املع يندافأو الإ كلم مهنم امو ةعقاو يف ىهب تعمتجا كقو : لاق .فورحلا

 هن وييجعيف مهئادن لقسم ناك فور ىلا ةدهب مءىيراقلا قطن اذإف ةكئالملا ل ينخايشأ هلمج كَ - نم مهف

 هذه كعب اه ءىراقلا لوقيف لوقت ام ةكئتالملا 2 ةناللغلا ءال وه :لوقيف ةملا# : ءىراملا لوقب



 اخي هوحنو رحسلا نيبو اهئيب ٌقرفلاو لسرلا تازجعم ناب ىف :نورشعلاو عساتلا ثحبملا

 :لوقي ىلاعت هللا ١ نإغ كاذل يخأ اي هبنتف اونمؤي مل اوناكف رمألا مهيلع سبتلاو يسوم اصع يف

 نيرظانلا نيعأ يف أوعلص امثإو مش رجس يصحلاو لابحلا اوعنص امو ئ3ق : طا 4 امنَص اما. قل

 ,. ويس اوع كد ءاج يذلا ىنعملا كوكي مهضعب همهوت ام ىلعو . ىصعلاو لابحلا نم تايحلا لاولملا

 .مهرحتس نم ىوقأ هرععس نأ الإ ةرحسلا هب تءانج ام ليبق نم

 ؟ةيبح ةروص ىف ترهظ نيح ءاصع نم ىسوفم فوش ايس أمق : (كثلاق نإف)

 نإف هلم رخحسب وه سيل كلذ نأ ةرحسلا ملعيل ه هأصع نم ىسوم فاح أملإ :(باوحلاف)

 .رمألا سفن يف هل ةقيقح ال هنأ ملعي هنأل هسفن لعف نم فاخي ال اذحأ

 ؟رفك هريغ رحس نم نإ :لاق نم هجو امف :(تلق نإف)

 ىلع هل ةنيعملا يه يتلا ةرفاكلا حاورألا نأل رفكلا رحسلا نمض يف نإ :(باوجلاف)

 . مالسإلا نيد نع جرخ اذإ هبيجت امنإ رسسلا

 ؟ًارحس رحسلا يمس ملف :«تلق نإف)

 وه امف ةملظلاو ءوضلا طالتخا وهو نامزلا وه يذلا رحسلا نم ذوخأم هنأل :(باوحلاف)

 ىمسي يذلا اذه كلذكو سمشلا عواط مدعل راهنب وه الو عبصلا ءوض نم هطلاخ امل ليلب
 امو هيف كشت ال ام ًارمأ تكردأ نيعلا نإف ًامدع نوكيف ققحم لطاب وه ام ءاحلا نوكسب ارحس

 هنظبر نيعلا هدهشت امك رمألا سفن يف وه سبل هنإف هنيع يف دوجو هل نوكيف ىضحم قح وه
 ىتأ امك هموق ىلع بلاغ وه ام بسحب نوكت امنإ يبن لك ةزجعم نأ ملعف ءملعأ هللاو يئارلا
 ىسيع ىتأ امكو هموق ىلع ابلاغ ريعسلا كاك امل رحسلا لطبي امب ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم
 ميركلا تآرقلاب ل دمحم ىتأ امكو هموق ىلع ابلاغ بطلا ناك امل صربألاو همكألا ءاربإب

 . ةغالبلاو ةحاصفلاب رخافتلا شيرق ىلع بلغ امل حيصفو غيلب لك هتحاصفب زجعملا

 ةزجعم تآرقلا نأ متيعدا مث رم امك ًالعف نوكت نأ ةزجعملا يف متطرش دق :(تلق نإف)
 ملعلاك تاذلا تافص نم ةغص مكدنع مالكلاو هللا مالك نآرلا نأ مولعمو ءةيب هللا لوسر

 .ةرجعم ةردقلاو ملعلا ةفص نوكت نأ زاجل ةزجعم مالكلا ةفص نوكت نأ زاج ولف ةردقلاو

 نون مهرخأ اكلم رشع ةعبرأ مهو اهتارخأو داص م مال فلأ يف لوقلا اذكهو هل نورفغتسيف

 نون لثم دحاو كلم اهيف رهظ لزانمف ةفلتخم هوجو ىلع نآرقلا لزانم يف !ورهظ دقو ملقلاو

 ةعست راركتلا عم اهررصو اذكهو .«مخو نيو نسط# لثم ناذئا اهيف رهظ لزانمو داصو

 دحإو نم عضبلاو ةيعش نوعبسو عضب ناميإلا نإف ناميإلا نم ةبعش كلم لك ديب ًاكلع نومبسو

 ىري هل تحتف يذلا سابلا اذهب .فورحلا هذه يغ رظن نمف عضبلا ةياغ ىفوتسا دقف ةعسن ىلإ

 نم اهديب اميو هريشست تحدت اهماسجأ فورح لا يه يتلا ةككتالملا مساورألا هذه نوئكتو بئاجع

 اهب ثدصس ٌقْعاوصْلا ٌلسربو# : ىلاعت هلوق يف لاقو هئاميإ هيلع ظفحتو هدمت ناميإلا ب



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا ؟ خ1

 ةقيقح زجعملا نأ ىفخي ال هنأ هللا همحر ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا هلاق امك :(باوحلافن)
 قيرط ىلع ةزجعم ةداعلل قراخلا لعفلا يمس امئإو ةردقلاو زجسعلا قلاخ هنإف ىلا اعت هللا وه امنإ

 ةردق ىلإ اورظنا :لوقيف ءامسلا نم عفت ةقعاص ىلإ رظن نمك ةقيقحلا ىلع ال زاجملاو عسوتلا

 ءايحإ سيلو هيلع رودقم نع نوكي امنإ زجعلا نأ كلذو هتردق راثآ نم يه امنإو ىلاعت هللا

 نم سحي دق كاسنإلاو ىتوملا ءايحإ نع زجع انالف نإ :لاقي ىتح رشلا رودقم نم الثم تبملا
 رادجلا ذإ لهجب سيل ملعلا مدع نأ امك زجعب سيل ةردقلا مدعو كلذ ىلع ةردقلا مدع هسفن

 نوربعي ةماعلاو ةايحلا وه يذلا ًاعم لهجلاو ملعلا طرش دقاف هنأل لهاجب سيلو ملعلا مداع الثم

 امم متعف هيلع رودقملا نراقي نأ دب ال زم رجلا نأل ليبختو مهو وهو زجعلاب ةردقلا مدع نع

 بيلاسألاو ةبيرغلا ةئيهلا هذه ىلع هفيلأتو همظن نأ ةرجعم نارقلا :مهلوقب مهدارم نأ هانررق

 وه يذلا هللا مالك نأ مهدارم سيلو قلي هللا لوسرل ةزجعم كلذو ىلاعت هللا لعف وه ةبيجعلا

 ةلالد كلذ لك هلثمب نايتإلا نع قلخلا عيمج ىلاعت هللا زجعأ دقو ةزجعم هتاذب ةمئاقلا هتفص

 ثحيبم ىف هانمدق امك ءورقعملاو ةءارقلا ىلع قلطي ةيبرعلا ىف نآرقلا ظفلو الب هقدص ىلع

 ةزجعم ناك ام نأب نولئاق ءاملعلا روهمج نأ ملعا مث ىلعأ ىلاعت هللاو ملكتملا ىلاعت همسا

 :اولاقف ينيارقسإلا قاحسإ وبأ خيشلاو ةلزتعملا كلذ يف فلاخو يلول ةمارك نوكي نأ زاج يبنل

 غلابم امنإو قراوخللا رئاس نم يلول ةمارك هلثم نوكي نأ يبنل ةزجعم رهظ ام نوكي نأ زوجي ال

 قر نع طحني امم كلذ وحنو ةداع اهيف ءام ال ةيداب يف ءام ةافاوم وأ ةوعد ةباجإ ةماركل

 مد :«تاحوتفلا» نم ةئاملا دعب نينامكلاو عياسلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاق تاداعل

 :وهو ذاتسألا هركذي مل رخآ ًأطرش طرشأ ىل :أ الإ اندنع حيحصلا وه ذاتسألا هلاق يذل

 0 كلذب يلولا كلذ موقي نأ الإ يلول ةمارك ةزجعملا نوكت نأ زوجي ال :لوقن

 وه امك كلذ عنتمي الق هسفنل ةماركلا هجو ىلع هب موقي نأ نود يبنلا كلذل قيدصتلا هجو

 كلذ يف اهعوقو عنمب هيدحت تقو يف لوسرلا كلذ لوقي نأ الإ مهللا ؛ءايلوألا نيب دوهشم

 هناعز ءاضقنا دعب هريغل ةمارك لعفلا كلذ عقي نأ رئاج هنإف ةصاخ هتايح ةدم يف وأ ةصاخ تقولا

 لاق .ىهتنا ذاتسألا هلاق ام ىلإ ليبس الف ديقي ملو يبنلا كلذ قلطأ نإ امأو هطرتشا يذلا

 ريثألا الولو هيف ترثأ الإ ءىشب رمت امف تلعتشا ةقرتحم ةيوهأ قعاوصلا ١٠7[ :دعرلا] هانم نس

 دربلا ةدشل ضرألا ىف ندعم الو تابنالو ناوبح ناك ام ضرألاو ءام هلا نيب ران وه يذل

 ملعاو :لاق .ميلعلا زيزعلا ريدقتب ةايحلا هيف يرستل ,ءاعلا نخلسسم م1 ءايلدلا ءامسلا يف يذل

 اذإ ةبوطرلا نم ءاوهلا يف اميف بطر راح ءاوهلاو ءا. !اب لصت انلا نكر وه يذلا ريثألا نأ
 تاوذ بكاوكلا تديف ةبطرلا ءاوهلا ءازجأ رضعب ىف الاعتشا هك كتل هيف رثأ ريثألا اذهب لصت

 2 ىلإ رظناف اذه قيقحت تدرأ نإو عاقدنالا ةعيرس يهو لعتشم ال قرتحم ءاوه اهنأل .دانذأل

 مق نيعلإ يأر ىف طويشلا لثم لا اهبنم ريأطتي ةحورملاب راثلا عاولا بنارمش اذإ راثلا روش

 هللا لا امك نجلا رافك مه نيذلا نيطايشلل ًاموجر هللا اهلعجا دق بكا لا هذه كلذك ءىفطنت



 افكحا هوحنو رحسلا نيبو اهنيب ٌىكرفلاو لسرلا تازجعم نايب يف :نورشعلاو عساتلا ثحيملا

 نآرقلا هرخآ ىلإ يبنل ةزجعم نوكي نأ زاج ام مهلوق ىلع دري الو :هللا همحر ينميلا يعفايلا
 .ةماركلا فالخب ة5 هللا لوسر دعب دحأل هلثم عوقو زوجي الف يدحتلا موزلل ميظعلا

 ؟ةزجعملاو ةماركلا نيب قرفلا ام :(تلق نإف)

 ىلع بجي ةزجعملا ىلع ةباجإلا تفقوت اذإ هنأ كلذو رهاظ امهنيب قرفلا :(«باوحلاف)

 مكحب وعدي امنإ هنأل اهراهظإ يلولا ىلع بجي ال ةماركلا فالخب اهرهظيو اهب ىدحتي نأ يبنل

 تاكو يبنلا فالخب هاوعدو هقيرط ةحص ىلع ليلد ىلإ جاتحي الف هدنع تباثلا هيبن عرشب عبتلا
 بلاغ لاح وأ تذإ وأ ةرورض نع الإ ةماركلا ءافخإ ىلولا ىلع بجي :لوقي هللا همحر ىعفايل

 نم ًالسع فرغ يذلاك نيديرملا ضعب نيقي ةيوقتل نوكي وأ «لمعت الو رايتخا هيف هل نوكي ال
 ريغ ةريثك قورفب همارك "و ةزجعملا نيب ةمئألا قرف دقو .ىهتنا هديرم يدي نيب هعضوو ءاوهل

 امأو هيدحتو نك يبنلا دصق دنع مقث ةزجعملا :امهنيب ٌقرفلا نم :مهضعب لاقف هانركذ ام

 يلولا دصقب ًاضيأ ةماركلا عقت نأ زوجي :مهضعب لاقو ؛يلولا دصق ريغ نم عقت دقف ةماركلا

 لاقو «يلولا اهب ىدحتي ال ةماركلاو يدحتلا مم عقت ةزجعملا نأ امهئيب حيحصلا قرفغلا امئنإو

 ةحيصنو ةحلصم كلذ يف ىأر اذإ هتيالو ىلع ةماركلاب ىدحتي نأ ًاضيأ يلولل زوجي :مهضعب
 دعب الإ نوكت ال ةزجعملا نأ وه امهنيب حيحصلا قرفلا امنإو قحلا ىلإ مهيدهي ىتح قلخلل
 اذهو اعم هتوكس عمو همالك عم عقت نأ زوجي ةماركلاو ةزجعم توكسلا عم نوكت الو هل ىوعد

 ال كلذ نإف ىلو هنأ ةداعلل قراخ لعفب ىعدا اذإ ىلولا نأ كلذ ةقيقحو فاك قورفلا نم ردقلا

 يف بذكي هنإف يبن هنأ ىلع نآلا لعفلا كلذ لثمب ىعدا اذإ ام فالخب يبنلا ةزجعم يف حدقي

 ءايبنألا يديأ ىلع رهظي ام هيدب ىلع رهظب نأ حصي الف ىلاعت هلل ًايلو نوكي ال بذاكلاو هاوعد

 تامالع تازجعملا : خياشملا لوق ىنعم وهو رهاظ قرف وهو :رهاط وبأ خبشلا لاق :ءايلوألاو
 كلذ دنع تدجو ول اهنأل ةوبنلا مهاوعد دنع ءايلوألا يديأ ىلع رهظت الف تدجو ثيح قدص

 .ىهتنا لاحم وهو ابذك قدصلا بلقنال

 ؟ةذيعشلاو رحسلاو ةرجعملا نس قرغلا امف ةماركلاو ةزجعملا 5- قرملا اذه :(تلقك نإفز

 هوحنو رحسلاو ةزجعملا نيب قرفلا نإ : هللا همحر رهاط وبأ خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ناك هتكرح تدتشا اذإف جومتو ءكرحت اذإ الإ ًاحير ىمسي ال ءاوهلا نأ ملعاو لاق .ىلاعت

 هب يرجت ةحيسست ةيوبشو ملاعلا ءازجأ رئاسك لقعي حور وذ وهو ءامحر ناك دتشت مل نإو ًاعزعز

 لزلزتو رحبلا جوميو راجشألاو .فايملا كرحتتو رانلا ,لعشتو ءجارسلا هب افطيو «يراوجلا

 لك كلهل ءاوهلا نكس ولو «ءاوهلا نه هايملا حور نأ ملعاو :لاق باحسلا يجزريو ضرألا

 ءارهلا كرحي فيصلا نمز يف هندب يمح اذإ ناسنإلا لمأتو سفنتم ملاعلا يف ءيش لكو سفنتم

 نم ءاوهلا ةروص نإف ءاملا ةدورب نم ءارهلا يف امل ةرارحلا نم هدجي ام هدنع دربيل ةحورملاب

 ام ىلاعت هللا نأ ملعا .[17 :رطاف] كاّييِرط اَمَحَل َنْونَع ات لك نيّو# : ىلاعت هلوق يف لاقو ءاملا



 رباكألا دئاقع ناي يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لو ألا ءزجل 56

 ةرجعملا نيب دى قرغلا امأو .لاورل !! علب رمش رحسلاو انامز يبنلا دعب اهرثأ وأ يه ىقبن ةزجعملا نآ

 جدر املإ ةديعشلاو داللا ءامظع و داهشألا سوؤر ىلع ىيبنلا اهرهظي ةزجعمل 1 نأ ويش ةذعشلاو

 ده

 سانت أ فلتشا لهو هيا 3 ينيورقلا لاق 8 نانلا ةلهجو لوقعتا ءانعس و راغصلا ىلع !هرمأ

 ارامج وأ احاسمت وأ الك ناس الا بلتيف ةروصلا | ليدبت هب نكمي هنإ : ليقف هرثأو رحسلا ىف

 تايحئزيتلا ركذ يف لاطأو ةوسنل 8 1[ رامسأو ماوعلا تافقارخ هداه . لاثمأ نأ رهالعلاو 1 0

 نسحلا ةروص يف لطابلا ةعارإ ةعللا يف رحسلاو : لاق ؛'لوقعلا جا رسال هباعك يف تايريطغلقلاو

 برعم وهو نابعش همسا لجر ىلإ ةبوسنم يهف ةذبعشلا امأو بذاكلا رجفلل ىسلا تقو هنمو
 ةلزتعملا ركنأو عقاو تبا هنأ ىنعم ىلع قح اندنع رحسلاو .ءايشألا بيلقت يف دين! ةنخ هلصآو

 باتكلا لأ عامجإو اقلخو املس ممالا عامجإ هنحرع ىلع ليلدلاو رخسلا ةيرهدلا و يضفاورلاو

 سايلا يف نيدلا ل ِيشسْلا 0 كلذب ةقطان 00 تايآو سرغلاو مورلأو دانهلا نس مهلك

 املو لمشلا ماظتناو ةغلألا ىلإ ًابدن هلعاق مذو قير فقتل هرك امنأ ىل !اعت هتبا ْنأ ملعأ :[١٠١*؟ :هرقناا ]

 ةمحر قالطلا عرش تيفح ةفيقحل فلؤم ع خو مجم لكل هنم دب ال قارتفالا نأ ىلاعت هللا ملع

 اذه عمم رت ناطيشلل اماغرإ نيموملم ريغ نيدومحم مهلاعفأ عيمج يف نذآلا كحل اونوكيل ةذابعب

 رهظأ عتابلعلا فاالتئاب ذإ مدعلا ىلإ هج ل هنأل كلذو . قاتلا هللا ىلا ناواحلا رفغبأ كرو دثف

 لهأ يف ريثأتلا نع ةيهلإلا ءامسألا ليطعت ناكو مدعلا ناك فالاتئالا مدعبو بيك رتلا بوحجو

 . ىهتنا عامتجالا مدعل نيجورلا نيب قيرفتلا هرك ةحئارلا هذه لجألف اهتارضح

 ؟ةناهكلاو ةزجعملا نيب قرفلا امف :(تلق نإف)

 موقي ىدحتلاب نورقم ةداعلل قىراخ لعف ةزحعملا نأ وه امهنيب قرغلا نأ : (باوحلات)

 نهاكلا ناسل ىلع يرجت تاملك يهف ةناهكلا امأو ءرد امك لوقلاب ؛ يبتلا ىلاعت هللا قيدصت ماقم

 لتخم نوكيف نسهاكلا امأو قلخلاو ق جلقملا . لماك الإ طق نوكي الأ يبنلاو لاذ اممرو قفاوت امير

 كحوي الق رح نهاك اهاوعدب هلباق اميرف هتناهكي ةوبنلا ىعدا نإف اروزم ىلخلا صفقات لشعلا

 نأ روجد ذا ثذاك عدم هلباقو ة ةزجعملاب ى 3 دج اذإ ىبنلا إف ةوبنلا فاالخب هتبلا امهنيب قرعلا

 نوكت فيكف قداصلل هللا قيدصت ةزرجعملا نأ ايسدخم كف قداصلا ةمزرجععم لثم ةرجعم هل هلي

 ًائيع هرعق يف ىرجأ ىلاعت هللا نإف ةصاخ هنم بذعلا يف الإ حلملا رحبلا باود نيوكت لعج
- 3 

5 

 حلملا رحبلا تاناويح نوككف كلذ نم نيفعتلا أرطيق ءاوهلا نم ًاسفن ضرألل لعجو ةبذع ًاراهنأو

 راخبلا ىرت الأ ناويح هيف نوكت ام بذعلا ءاملاو هيف ءاوهلا دوجو الولو بذعلا ءاملا ىف

 نم سفنلا جرخي امك جرخي فيك رحبلا نمو نضرألا نم دعافلا راشلاو .راهثألا نم دعاضلا

 ام ردق ىلع قحلي ام هرصنعب قحليو ليجتسي ام هنم ليحتسيف مظعألا هنكر بلطيف سفسملا

 نأ# :ىلاعت هلوق يف لاقو .دوعي هيلإو جرخي هنم رئاد بالود وهف كلذ نم هللا ملع يف قبس



 59 هوحنو رحسلا نيبو اهنيب قرفلاو لسرلا تازجعم نايب يف :نورشعلاو عساتلا ثحبملا

 .ملعأ ىلاعت هللاو بذاكلا قدصي ال ىلاعت هللاو بذاكلل ًاقيدصت

 ؟بذاكلا دي ىلع ةزجعملا ةلاحتسا هجو امف :(ثلق نإف)

 بذاكلا دي ىلع ةزجعملا ةلاحتسا يف لوقلا اوعبشأ دق سانلا نأ كلذ هجو :(باوجلاف)

 .اهتلاحتسا ىلع عامجإلاك كلذ ناكو

 رهظي ىلاعت هنأ مكرعشي امف مهءاوغإو قلخلا ىلاعت هللا لالضإ متزوج اذإ :(ليق نإف)

 بوجو نم ةئيرب ىلاعت هتيبوبر ةحاس نأ مولعمو ءاوغإو ًالالضإ نيبذاكلا يديأ ىلع تايآلا

 « ايدكح وب ُلِضْي#» :هلوق لثم نآرقلا صوصنل لالضإلا انزوج امنإ انن أ :(باوحلاف)

 اميف هزوجنت امنإو تابآلا نم امهريغو [”7 :ميهاربإ] 4نييِعل هنأ ٌلِضْيَو#» :هلوقو [11 :ةرقبلا]

 ةئبلا ًارودقم نوكي ال «لاحملاو لاحم وهف لاحملا ىلإ ىدأ ام لك نإف لاحملا ىلإ يدؤي ال
 نأ امإو هيف لولدملاو ليلدلا ضقانتي نأ امإو مولعملا فالخ ىلع عقي نأ امإ :هوجو نم كلذو

 هوجو ةعبرأ هذهف ىلاعت قحلا بيذكتو ةردقلا زيجعت ىلإ يدؤي نأ امإو لولدملاب ليلدلا سبتلي
 ةزجعملا نال هتلمج نم بذاكلا دي ىلع ةزجعملاو اهب ةردقلا قاعتت الف لاسملا ىلإ يدؤت

 رم امك .يلوسو تنأو تقدص :لوسرلا كلذل ىلاعت قحلا لوق ةلزنم ةلزان يدحتلاب ةنورقم
 جرخو ًالوسر راص يلوسر تنأ :هل لاق نم لك ذإ هنيعو هتاذل لاحملا نم بذاكلا قيدصتو

 وبأ خيشلا ركذ دقو .ملعأ هللاو لاحم ًاقداص ًالوسرو ًابذاك هنوك نيب عمجلاو ًابذاك هنوك نع
 ملع ام نأ ىلع ءانب تارودقملا نم بذاكلا دي ىلع ةزجعملا راهظإ :لاق ةمئألا ضعب نأ رهاط
 :هب لوقن يذلا مث ًارودقم نوكي ال مولعملا فالخو ًارودقم هنوك نع جرخسي ال نوكيس هنأ هلل
 باتك يف كلذ يف لاطأو ًالهج ملعلا بلقني ال امك ًاعطق كلذ عقي الف ًارودقم ناك ولو كلذ نإ

 لعفلا نأل ةداعلل ًاضقان نوكي نأ زجعملا طرش نأ هلصاحو تئش نإ هعجارف «لوقعلا جارس»
 نم ةمايقلا يف رهظي يذلا نأل فيلكتلا مايأ يف نوكي نأو بذاكلاو قداصلا عم دجوي داتعملا

 رادب تسيل ةرخآلا نأل ةزجعمي تسيلو ةداعلل ةضقان لاعفأ سمشلا ريوكتو ءامسلا راطفنا

 قعاوصلاو لزالزلاك ةضقان لاعفأ ًانايحأ لصحي دق هنأل يدحتلاب ًانورقم نوكي نأو فيلكت

 تاقبطك عبس ضرألا تاقبط نأ ملعا .(1؟ :قالطلا] 4َّنْهَْعي ِضْيأْلا نيو تو مم َّقََح ىَِل

 عبس نم هقوط ضرألا نم ًاريش بصغ نميف» :25 لاق ةدحاو قوف ةدحاو اهنوك يف تاومسلا

 ىهتنم ىلإ ابوصغم بوصغخملا كلذ تحت ام ناك ضرألا نم ائيش بصغ اذإ هنأ كلذو «نيضرأ

 ربخلا كلذكو ربخلا اذه نم لوقعملا لطبل ضعب قوف اهضعب ًاقابط نكت مل ولو ةعباسلا ضرألا
 نيضرأ عبس ىلإ هتدجسب عضوملا كلذ هللا رهظي نأ نم ضرألا ىلع دبعلا دوجس يف دراولا

 ؛ةدحاو ًاضرأ تناك ولو نيضرألاو تاومسلا نيب : يأ [1؟ :قالطلا] نبني لا ٌلرَيا» :هلوقو

 يف لاقو .ملعأ هللاو انفشك ةك هاطعأ يذلا وهو «رهاظلا وه هانررق يذلا اذهو :لاق .امهنيب لاقل



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا "49

 ناسنإ نقلت ول هنأل ءالتبالا هجو ىلع نوكي نأو كلذب ةنورقم نكت مل اهنأل ةزجعمب تسيلو
 هللاو ةزجعم نكت مل كانه أبنتو ةوعدلا مهغلبت مل ةديعب ةليبق ىلإ ىضم مث نآرقلا نم ةروس
 .ملعأ هللاو سيفن هنإف ثحبملا اذه يف لمأتف ؛ ملعأ ىلاعتو هناحبس

 :نوثالثلا ثحيملا

 هيف عقو نامز لك يف لسرلا ةثعب ةمكح نايب يف
 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايينألا لاسرإ

 : ءارسإلا] 4هًلوُمَر كسي ٌّقَح َنيْزَمُم اك ابّو# : ىلاعت هلوق ثحبملا اذه يف لصألا نأ ملعا
 ءاقشلاو باذعلا ةملك هيلع تقح نمم هسفن حصني مل نم الإ لسرلا لاسرإ ] دعب دناع امف .[ 6

 :يأ .هللا اهدح يتلا دودحلا عيمج نأ ملعاو :هللا همحر نيدلا ييحم خيشلا لاق .يدبألا

 رسكب ةيمكح ةسايس ىمسي مسق :نيمسق نع جرخت ال رادلا هذه ىلاعتو هناحبس برلا اهردق
 رابلا هذه يف تانكمملا نايعألا ءاقب ةحلصمل ءاج امنإ امهالكو ةعيرش ىمسي مسقو ءءاحلا

 دوجو مدعل كلذو ءاندنع ماهلإلا ةباثمب ءاقلإلا هقيرطف :لوألا مسقلا امأف داسفلا نم اهتمالسو

 سانلا نم رباكألا سوفن رظن يف يقلي ىلاعت قحلا ناكف نامزلا كلذ لهأ رهظأ نيب ةعيرش

 يذلا جازملا بسحب ميلقإو ةهجو ةنيدم لك يف سيماوتلا نوعضيو دودحلا نودحيف ةمكحلا

 مهباسنأو مهماحوأو مهولهأو مهؤامدو سانلا لاومأ كلذب تظفحناف ةيحانلا كلت عابط هيضتقت

 سكع ريخب يتأي يذلا وه حالصإلا يف سومانلا نأل ريخ بابسأ اهانعمو سيماون اهومسو
 ال ثيح نم ىلاعت هللا نم ماهلإ نع ءالقعلا اهعضو ةيمكحلا سيماونلا يه هذهف سوساجلا

 : ةثامثالثو نيتسلاو عباسلا بابلا يف لاقو .ىهتنا هطابتراو همظنو ملاعلا حلاصم لجأل نورعشي

 كلذو تارتفلا مايأ يف ةيناطلسلا نيناوقلاو ةيعضولا سيماونلا لامعتسا نيعتي امنإ هنأ ملعا

 نم ًامارجإ كلذ عضو نم لك ىلاعت هللا مرح امو :لاق ملاعلا لمش اهلامعتساب ىلاعت هللا عمجيل

 نيناوقلاو سيماونلا لامعتسا امأو :لاق 1٠١[. :ةبرتلا] «َننِسْحُمْلَ رع معيض ضي ال هنأ كرإ# باب

 ىدعتي نأ مكاح لك ىلع مرحي هنأل عئ اارشلا تقفاو اذإ الإ اهلامعتسا ينبني الف عئارشلا نمز يف
 4197[  :ةدئاملا] «تثرتلا مه َكيِكْوأ دس ٌلْنَأ مب ب مكن دل نول : ىلاعت لاق هَدَتِقَك هيبن ةعيرش

 ل مم 23 >2 ديما

 يف هلك ملاعلا نأ ملعا .[0 :ءايبنألا] 4َنوْئِمي : الفأ يح ِءْيَت ِهاَمْلا ني اًنلَعَو# : ىلاعت هلوق

 هتاذب بلطي رهف كش الب سبي ضوبقملا ىف ضابقنالاو كلذ نع كاكفنالا هنكمي ال قحلا ةضبق

 زاوجل كلذب .نوقدصي الفأ 00 :ءايبنألا] تيمي اَلَقأل :هلوقو هبطري ام هيلع سبيلا ةبلغل
 ايحي ءافش هل نكي ملو كله ةبوطرلاو دربلا هيلع بلغ ول هنإف عقاولا دض وه يذلا القع هفالخ
 هيلع بلغ ولو ىح ءىش لك رانلا نم انلعجو لاحلا كلذ ىف لاقي ناكف ءسبيلاو ةرارحلا الإ هب
 ولو ىح ءىش لك ءاوهلا نم انلعجو ةلاحلا كلت ىف لاقيف ءاوهلاب هتايح تناكل سبيلاو «دربلا
 نم انلعجو :ةلاحلا هذه يف لاقي ناكو بارتلاب هتايح تناكل ةبوطرلاو ةرارحلا هيلع تطرفأ



 "م نامز لك يف لسرلا ةثعب ةمكح نايب يف :نوثالثلا ثحبملا

 يِهّْلِإ لزنم عرش :ناعرش عرشلا نأ ملعا :ةثامثالثو نيثالثلاو عساتلا بابلا يف ًاضيأ لاقو
 ةحلصملا ءاقبل اهتسايسب موقي ريذن نع ةمأ ولخت الف عرشلا اذه دقف دنع يسايس يمكح عرشو

 .ًايسايس وأ ًايهّْلِإ عرشلا كلذ ناك ءاوس اهقحح يف

 ؟ال مأ ىلاعت هللا ىلإ ةبرقم اهنأب ملع سيماونلا هذه يعضاول ناك لهف :(تلق نإف)

 رشح الو ٌثعب مث هنأب ملع مهل نكي مل هنأ امك كلذب ملع مهل نكي مل هنأ :(باوجلاف)
 ةلمج ةرخآلا لاوحأ نم ءيش الو ران الو ةنج الو طارص الو باسح الو نازيم الو رشئ الو

 اذهلف اهوعدتبا ةينابهر لب نينكمملا دحأ يف مهل ليلد الو نكمم ًاضيأ همدعو نكمم كلذ نأل
 مهملع ةياغو ريغ ال رادلا هذه يف حالصلا ءاقبإ ىلع نامز لك يف ءامكحلا سيماون ىنبم ناك
 ميظعتلا نم هلالجل يغبني امو ىلاعت هللا ديحوت نم ةيهلإلا مولعلاب مهسوفن يف اودرفنا مهنأ

 مهلاغشأ لج ناكف حيحصلا رظنلا ىلع سائلا نوضرحي اوراصو هيبشلاو لثملا مدعو سيدقتلاو
 ةيدسجلا ةروصلا نأ اوأر نيح مهسوفن قئاقح نع ثحبلا يف اوعرش كلذ اوفرع املف كلذ يف

 هيلع دئاز رخآ ٌرمأ مسجلا اذهل كرحملاو كردملا نأ اوملعف ءيش اهئاضعأ نم صقن ام تتام اذإ

 نيب اددرت كلذ مهثروأف ريغ ال مهلقع مهل هدح امو مهسوفن اوفرعف دئازلا رمألا كلذ نع اوثحبف
 مهمحر ركذ ام كلذ مهثروأ املف ملاعلا قح يف اهيفنو ةفرعملا تابثإ نم ةريحو هيبشتلاو هيزنتلا

 هللاو هعجارف ةئامثالثو نيثالثو عساتلا بايلا يف كلذ يف خيشلا لاطأو لسرلا لاسرإب ىلاعت هللا

 قداصلا ناسل ىلع ءاج ام وه ةقيقح ةعيرشب ىمسملا :يناثلا مسقلا امأو .ملعأ ىلاعت

 ال اهب ناميإلاو اهلوبق ثيح نم الإ لخدم اهيف لقعلل سيل يتلا ماكحألا رئاس نم قودصملا
 لسرلا دوجو ناكل اهثداعس رومأب لوقعلا تلغتشا ول ذإ | تازجعملا ثحبم يف رم امك ءريغ
 ًاضيأ لهجي امك لقتني نيأ ىلإو هلآم ةرورضلاب لهجي انم ناسنإ لك نأ ًاعطق مولعمو ءاثبع
 هب هديري امبو هنم قباسلا هللا ملعب هلهجل كلذو يقش نإ هتواقش وأ دعس نإ هتداعس بابسأ

 انفرع ام لسرلا لاسرإ الولو كلذب هل يهلإلا فيرعتلا ىلإ ةرورضلاب رقتفم وهف هقلخ اذاملو
 لسرلا لاسرإ نأ ملعف .رخآلا نع نيتضبقلا لهأ نم دحأ زيمت الو ةيصعملاو ةعاطلا نيب قرفلا
 نم يقش امو ةيهلإلا ةمسقلاب الإ دعس نم دعس امو ترهظو هدابع ىلع ىلاعت هللا ةجح تماق

 :ىروشلا] 4ك لِ َكََع نإ كلذ يف رثأ مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلل سيلو اهب الإ يقش
 1 امنإ | لالضإلا يف رث سيلبإل سيل كلذكر 60 :صصقلالا « تبيح 3 ىوجت َِك ل كو [

 3 كلذو :ميعاربإ] 4 تشن 0 قموُلَم 5 كَ روج مل رس و 5 ل ناطلس نه ُع

 هب دارملاف ىلاعت هللا ىلإ قزرلا فيضأ امثيح لاقو .كلذ يف لاطأو .يح ءيش لك بارتلا

 نمو ريجحت هيف سيلو هللا قزر وهف ديعلا ةايح هب ناك ام لكو بسكلا ثيح نم بيطلا لالحلا

 . ابدأ ىلاعت هللا ىلإ هتفاضإ يغبني ال مارحلا نأ ملعف هيلع رجح ال رطضملا ناك انه
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 لعفن له :لوقي مهلاح ناسلف ًالثم ءيش لعفب هتمأ لوسرلا رمأ اذإ كلذكو بوذكلا هيف قدصي
 له :اولاق اذإف مكل همسق ام اولعفا :لوقي نأ لوسرلا عسي الف همسقي مل مأ انل قحلا همسق ام
 يذلا تقولا يف :لوسرلا مهل لوقي هلبق وأ هيف هلعف ىلاعت قحلا انل مسق يذلا تقولا يف هلعفن

 تقولا يف كلذ اولعفت نأ مكيلع هجوتم يهلإلا رمألا ناطلس نكلو هيف هولعفت نأ مكل مسق
 . مهتجح ضحدت انهو مكسوفن ةدارإ تقو ال ًاعرش مكل بورضملا

 ىتفأ دقو سنإلاو نجلاب صاخ كلذ امنإو مهنم لسر تاناويحلل سيل :(«باوجلاف)
 : .اهل اهتم ًاريذن تاناويحلا نم ستج لك يف نإ :لاق نم رفكب ةيكلاملا

 .[74 :رطاف] 4 نيت اف اَلَخ الإ ِةّمَأ ْني نإَو# :ىلاعت هلوق يف نولوقت امف :(تلق نإف)
 ؟> :مامنالا) 4 يلام ْمََأ لإ :هلوق يفو

 نم ةمأ اهنأ بالكلا يف درو دق 'هنإف سنإلاو نجلاب صوصخم ماعاذه نإ :(باوجلاف)
 . طلغلاو كايإف اهنم ًاريذن اهل نأب عطاق ليلد انل دري ملو ناريفلاو لمنلا كلذكو ممألا

 ؟ةمألا قح يف فيلكتلا مكح عطفقني ىتمف :(تلق نإف)

 فارعألا لهأ ادع ام توملاب رانلا لهأو ةنجلا لهأ قح يف فيلكتلا عطقني :(باوجلاف)
 نأ الول هنإف ةنجلا نولخدي مث ةدجسلا كلتب مهنازيم حجرتف ةمايقلا موي نيدجاس اورخي نأ الإ
 .اهب مهئازيم تحجر الو ةدجسلا كلت مهتعفن ام تقولا كلذ ىلإ قاب مهفيلكت

 ؟حورلا فيلكت هيف ناك تقو لوأ امف :(تلق نإف)

 اهلعفو اهفيلكت نأ”الولق [178 :فارعألا] 4 حير ٌتَسَلَأأل موي نم ةفلكم يه :(باوجلاف)
 لافطألل ناحتمالا نم ثيدحلا يف درو ام ىلعو تباجأ الو تبطوخ ام مويلا كلذ دوجوم
 لوسرلا كلذ ثعب موقيف مهيلإ لسري ةمايقلا موي لوسر ناسل ىلع تارتفلا باحصأو نيناجملاو
 هاصع نمو ةنجلا لخدو اجن هعاطأ نمف ايندلا راد يف مهيلإ لوسرلا ثعب ماقم مويلا كلذ يف

 يف ةهبشلا فختل عوجلا دنع الإ اولكأي ال نأ ءارقفلا بدأ نم ناك انه نمو :(تلق)

 عوجللا ريغ نم لكألا فالخب بحتسم وأ بجاو رمأ تحت مهلكأ لاح يف اونوكيلو تاهبشلا

 هللاو اهؤاذغ اهب يتلا ةعيبطلا مدعل ًاضعب اهضعب لكأب ءاعمألا لاغتشا عوجلا بتارم لوأو مهفاف

 .ةيآلا «[57 :فارعالا) 4َمَيْول ال ُتَيَح نم ُْلمهَم وه ْمُكَسَرب ُمّنِإ# :ىلاعت هلوق يف لاقو .ملعأ
 ران نم مهف طالتخالا جرملاو ران نم جرام نم مهقلخو ةفاطللاب نجلا فصو ىلاعت هللا نأ ملعا

 نم نيطايشلا نأ ملعاو :٠ لاق . بطر راح بهللاو بهل اهل رهظي اذهلو داوملا ةبوطر اهيف ةبكرم

 مهو سنجلا مسا مهيلع ىقبأف ءادعسلا امأو ةصاخ هللا ةمحر نم ءادعبلا ءايقشألا مه نجلا
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 .ملعأ هللاو ةجحلا ةماقإ دعب هدابع يف ىلاعت هللا نم لدعلا موقيل رانلا لخدو كله هرمأ فلاخو

 ام هنم نيثالثلاو سماخلا بابلا يف ينيوزقلا رهاط يبأ مامإلل لوقعلا جارس باتك يف تيأر دقو

 رثأ نركلل نكي مل نأ دعب همركو هلضف نم تانئاكلا عيمج قلخ دق ىلاعت هللا نأ ملعا :هصن

 عجري امع نيلفاغ ًالمه ىدس مهكرتي مل هلضف نم مهقلخ امل ىلاعت هنأ مث ربخ نوكملل الو
 مهيلإ ءيجملا نع ًاهزنم هلالج لج ليلجلا ناك املو ةيويندلاو ةينيدلا رومألا يف مهحلاصم ىلإ

 مهنم مهيلإ ثعب احافك همالك اوعمسي ىتح توص الو فرحب همالك نكي ملو مهيلع لوزنلاو
 :لاقف ىتعملا اذهب ءارعشلا ضعي ملأ دقو همالك هدابع عامسأ ىلإ اوغلبيل نيرذنمو نيرشبم ًالسر

 مهسق لا دجو عازنللا دازو يقتلتن نأ ردعتاسملو

 ملقلاناسل يىنع كاجانو لوسرلا لجرب كيلإ تيعس

 :ءاسنلا] 4« ٌلسْرلا َدْعَب دعب كبح هلا لع نياَثلِ نوي اَّلَمِل ٌنيِذنُمَد َنيِرضبُم لسُم## :ىلاعت لاق

 ذإ مدعلا نم هلضفب انقلخ هنأ امك انيلإ لسرلا لاسرإ انيلع هلضف ةلمج نم ىلاعت قحلا نإ .[
 .ةتبلأ ءيش ىلاعت هيلع بجي ال

 ؟ةوينلا ةقيقح امف :(تلق نإف)

 امك .«يسفنل كتيفطصاو يلوسر تنأ» :هلوقب ًاصخش ىلاعت هللا باطخ وه :(باوجلاف)
 .هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا هلبق ثحبملا يف رم

 ؟ةبوهوم وأ ةبستكم ةوبنلا لهف :(تلق نإف)

 ةعامج هنظ امك تاضايرلاو كسنلاب اهيلإ لصوتي ىتح ةيستكم ةوبنلا تسيل :(باوحلاف)
 مكسذني كم الإ نع نإ مُهلْسُم ْمُهَل كلاتط : : هلوقب لسرلا نع ىكح ىلاعت هللا نإف ىقمحلا نم
 َقَي ٌناَحَبُسل :لوقي نأ لي يبنلا رمأو ١١[ :ميهاربإ] «يياكبع ْنِم ُهآَمَي نَم لع ّنْمَي هَل ّنكلَ
 ةلزتعملل ًافالخ رم امك ىلاعت هللا لضف ضحم نذإ ةوبتلاف [4* :ءارسإلا] 4كم مك لإ بك نك
 ةبجاو ًالقع ةزئاج اهنأ قحلاو فطللا ةهج نم ًالقع ةوبنلا بوجوب :مهلوق نم مهعبات نمو
 هرماوأي توكلملاو كلملا يف هريبدتو هتمحرو هللا لضف نم يهو ةنياعملا ىلإ يهتني ًالقنو أرتاوت

 هباطخب ًاصخش هللا ءافطصا ىلإ ةعجار ةفص ةوبنلاف اذه ىلعو ءاشي فيك ءاشي نم ىلع هيهاونو

 ناك ولف ربكت اذهلو «ءيرصنع وهو ناسنإلا وه يذلا رشبلاو ةكئالملا نيب قلخ ناجلاو ناجلا
 ىلإ هجو هل ةأشنلا يخزرب وهو ةكئالملا لثم ناكو ربكت ام رصنعلا مكح ريغ نم ًاصلاخ ًايعيبط

 ًاجرامو ًايرصنع ناك هب ًاضيأ انيلإ هجو هلو لكشتلاو باجحلا هلف هنم رانلا ةفاطلب ةيرونلا حاورألا
 :لاق مث كلذ يف لاطأو هب رعشي الو مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي نأ فيطللا مسالا هاطعأف
 نيدسجتم الإ راصبألا مهكردت الف سائلا نيعأ نع رتسي ناجلا لعج يذلا وه فيطللا مسالاف

 أم ىلإ عجرت اهلك ةعيرشلا بادآ نأ ملعا هصن ام نيتئامو يناثلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو

 ؛نامز يف وأ ءضرع يف وأ .ناك رهوج يف هعضوم مكحلا يف دبعلا ىدعتي ال نأ وهو هركذن



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نع لوألا ءزجلا فلا

 قحتسا :لاقي هنإ ىتح يبنلا وه يذلا صخشلا كلذ سفن ىلإ عجرت الو كلملا ةطساوب ولو
 ةوبنلا نأ :لاق نم ةلفغلاو مونلاب لطبت ال امك توملاب لطبت الف كلذك تناك اذإو هتاذل ةوبنلا

 ةوبنلا مكح :هل لوقن ربخي ال تام نمو ىلاعت هللا نع ربخملا وه ذإ ربخلا وهو أبنلا نم ةذوخأم

 يتاجوز ايندلا يف يتاجوز» :ثيدحلا يفو .كلذك هحاكن مكح نأ امك أتيمو ًايح أدبأ هيلع قاب
 ةيكلاملا ىتفأ دقو .«نولصي مهروبق يف ءايحأ ءايبنآلا» :ًاضيأ ثيدحلا يفو .«ةرخآلا يف

 .ملعأ هللاو ةبستكم ةوبنلا نإ :لاق نم رفكب مهريغو

 قحلا ىلإ ىعدأ ةيكلملا مهتئيهب اوناك مهنإف ةكئالملا ىلاعت هللا لسرأ اله :(ليق نإف)
 .(1+ :رمقلا] (محَيَت اًدِعبَو 6 كتَبْأأ :لوقت ال ةرفكلا تناكو مهل ةباجتسالاو

 هلوقب كلذ نع ىلاعت هللا باجأو ةكم رافك نم قبس دق لاؤسلا اذه نأ :(باوجلاف)
 د اًكسَلم لَمَسْلا ري ره انو َنْنيَمظُم تروشني ةكحِبَلَم ِضّلْلا ىف تك ّرَل لك# : ىلاعت
 تتروشبلي ام مهْيَلَع اًنَسِلَلَو لي هلأ اكسل 2ك هر : ىلاعت لاقو [45 :ءارسإلا] 469
 ملاعلا وهو ىلاعت رظنيف ًارابتخاو ًاناحتما ةلاسرلا يف نأ كلذ يف ىنعملاو .[14 :ماعنألا] 9

 نأ كلذو هنوعيطي وأ لوسرلا كلذ نوعيطي الف دسحلا ءاد مهب موقي له نوكي نأ لبق نوكي امب

 راقك بلط كلذلو دسح كلملاو رشبلا نيب سيلف دحاولا سجلا نيب نوكي نأ هعوضوم دسحلا

 ًاضيأو كك دمحم فالخب كلملا نيبو مهنيب دسحلا مدعل اكلم مهيلإ لوسرلا نوكي نأ ةكم

 مالكلا ذخأ نع ًالضف مهروص يف مهتافصو مهنايعأب ةكئالملا ىرت نأ قيطت ال رشبلا ةماع نإف

 دسي يذلا كلملا ةروص نم يمدآلا عزفي نأ نم بجع الو سنجلاب سنجلا سنأتسي امنإو مهنع
 دالب يصاقأو دنهلا يلاعأ يف بئاجع قلخ ىلاعت هللا نأ انغلب دقلو .دحاو حانج رشنب نيقفاخلا

 ةروص ٌدحاو انم رصيأ ولو نيتيم مههوجول اورخ انم ًادحأ اورصبأ اذإ ًاسانأ اهرئازجو نيصلا
 ىمارت الإ مهيلع انم دحأ رصب عقي ال قلخ ديشملا رصقلا يفو هنم ةفيخ هترارم تقشلال مهدحأ

 نم عزمتف مهيلإ رظنف كسمن نحنو رظنا :هل اولاقو ةقيثو لابحب اناسنإ اوطبر دقلو هتقول تامف
 هتوق عم هدو هللا لوسر نإف روهشم يحولا ءدب ثيدحو .ًاعطق ًاعطق مهيلإ لزنو لابحلا
 لئاه ٌتوص هلو «ضرألاو ءامسلا نيب يسرك ىلع ًادعاق ءارحب ًالوأ كلملا ىأر امل هتماهشو

 رثؤم يف وأ .ددع وأ ءرادقم يف وأ ؛لاح يف وأ .ةفاضإ يف وأ ءعضو يف وأ .ناكم يف وأ

 «هيف هيرجيف كلذ يف عرشلا مكح دبعلا ملعي نأ وهف رهوجلا يف هبدأ امأف هيف رثؤم يف وأ
 ءرظحو «بوجو نم نيفلكملا لاعفأب قلعتي ام وهف ضارعألا يف دبعلا بدأ امأو هبسحب
 تاقوألاب ةطبترملا تادابعلا تاقوأب الإ قلعتي الق نامزلا يف هبدأ امأو بدنو «هوركمو «ةحابإو

 عضاومك ناكملا يف هبدأ امأو عستي ام هنمو هتقو قيضي ام هئمو فلكملا يف مكح هل تقو لكف

 يف هبدأ امأو همسا اهيق ركذيو قلخلا ىلإ ةبوسنملا تويبلا نع اهعفريف هللا تويب لثم تادابعلا
 ًامرحم ناك ام للحيف همسا رييغتب عرشلا مكح هيلع ريغيل همسا ريغب ءيشلا ىمسي الف عضولا
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 ىلعف ينولمز :لوقي وهو ةجيدخ تيب ىلإ ءاجو ضرألا ىلإ لبجسلا نم ىوهو ًابعر هنم ألتما

 امبر لب مهمالك عامس اوقيطي ملو مهنم اورفل هدابع ىلإ السر ةكئالم ىلاعت هللا ثعب ول اذه

 : ماعنألا] #َقوُرظْي ل َدُح أَلا َِمْتَل كلم اَنَرَأ زلو# :ىلاعت لاق امك اوتامو مهتبيه نم اوقعص

 مهيلإ لسرملا سنج نم لوسرلا نوك ةدئاف كل ناب دقف لاحلا يف هتبيه نم اوتامل :يأ .[4

 يف َتَعَب ىِنلأ ٌرْخإ» يح الق اك ةيسنجملا مكحبب مهسانثتسال هنع ذخحألا نم مهنكمت ومر

 دمر ناسلب لإ ٍلوُسَر نم اَنَلَسَيَأ امَو## :ًاضيأ ىلاعت لاقو . [؟ :ةعمجلا] 4 مرنم 2 د تيل

 -[ : ميهاربإ] « منَط تقبخإ

 « ميكتسا قدشنأ هرج "ل امي ٌلوْسَر كج اَمَلُكَكَأظ :هلوق يف قيقحتلا امف :(تلق نإن)
 قفاوم هضعب مأ هجو لك نم سفنلا ىوهل فلاخم لسرلا هب تءاج ام عيمج له [4ا :ةرقبلا]

 ؟اهاوهل

 عرشلا نإ :نيتئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاق امك :«باوجلاف)

 نأ كلذ حاضيإو ةفلكلاو ةقشملا ناسنإلا ءاج ع نيأ نم يردن الف عبطلا ةدعاسمب الإ انل ءىجي مل

 صاخلا جازملاو ةيويندلا ةأشنلا هذه يف هل ةيتاذ اهنإف لدبتت ال ناسنإلا اهيلع لبج يتلا تافصلا

 كلذ لاثمأو رهقلا بلطو ةظلغلاو ءربكتلاو ءدسحلاو ءحشلاو «لخبلاو «نبجلا قرافي داكي الف

 فراصم اهل ىلاعت هللا لعج لدبتت نكت مل تافصلا هذه نأ ىلاعت قحلا ملع يف قيس امل مث

 تاجردلا تلاثو تدعس فراصملا كلت سفنلا تعبت نإف ًاعورشم امكح اهيلإ اهفرصب رمأو

 مقت نأ اهنيدب كلذك تجشو ىرخأو ايند اهل ةرضملا نم هعقوتت مل مراحملا نايتإ نع ءالعلا
 صالخإلا هجو ىلع ملعلا بلطو هللا ةاضرم ءاغتبا لاملا ىفنأ نم تدسحو هصقني ءيش يف

 لوقلا تظلغأو هللا رمأ نع ربكت نم ىلع هللاب تززعتو تربكتو ًاضيأ ريخلا ىلع تصرحو

 ناب دقف هاواقو قحلا أوان نمل ةبلغلاو رهقلا تبلطو اهب ىلاعت هللا اهرمأ يتلا نطاوملا يف لعفلاو
 بدن يتلا فراصملا يف تافصلا كلت تفرص امنؤو اهتاذ داس يف ريغتت مل سفنلا تافص نأ كل
 ىلع رجحي مل ىلاعت قحلا نأ ًاضيأ كلذ نايبو هلسرو هتكئالمو اهبر اهدمحيل اهيلإ ىلاعت قحلا

 هنإف ضارغألا ناطلس الإ سانلا كلهأ امو ضعبلا هيلع رجح امنإو ةيلكلاب هعبط هيضتقي ام دبعلا

 مهقلاخ مهل هدارأ ام ىلإ مهضارغأ اوفرص اوناك مهنأ ولو هوركملاو مهيلع ملألا لخدأ يذلا

 ريغب رمخلا نومسي ماوقأ هيف رهظي نامز يتمأ ىلع يتأيس ثيدح يف امك ًاللحم ناك ام مرحيو

 ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا هانركذ امل نطفت دقو «مسالاب اهلالحتسا بابل ًاحتف :يأ اهمسا

 هومتيمس متنأ :لاقف رحبلا كمس ةلمج نم هنإ :هل ليقف مارح وه :لاقف رحبلا ريزنخ نع لكسف

 اهولحتساف ًازيرت وأ ًاذيبن رمخلا اومس امك مسالا لجأل ميرحتلا مكح هيلع بحسناف ًاريزتخ

 رضخلا لوق لثم وهف ةفاضإلا بدأ امأو ًارمخ همسا ناك ام انيلع مرح امنإ :اولاقو مسالاب

 ذمحي ام نيب كارتشالل كلذو امهبر امهلدبي نأ اندرأف :لاقو [/4 :فهكتا] كاَبِعَأ ْنَأ ُتدْرََق#



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا 558

 .كلذ يف خيشلا لاطأو اوحارتسال مهل هراتخاو

 رول وه له .[0 :رونلا] 4ُةآَمَي نم يروثل ُهَلَأ ىدبم رن لع ٌروث## :ىلاعت هلوق :(تلق نإف)
 ؟كلذ ريغ وأ عرشلا رون عم لقعلا

 رون عم عرشلا رون نيرونلا نيذهب دارملا نأ : نيدلا ييحم خيشلا هلاق امك :(سباوحلاف)

 دحاولا رونلا نأل كلذو فلكملا لاح لمك ام نيرونلا نيذه عامتجا الولف «ةيادهلاو قيفوتلا

 لاسرإ نيح نم سمشلا رون روهظك رهظ دق عرشلا رون نأ كش الو ءوض هل رهظي ال هدحو

 ءوض يف ًائيش شافخلا رصبي ال امك كلذ رصبي ال ىمعألا نكلو «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا
 رون ناك ولو رونلا كلذ هكاردإ مدعل هب نمؤي ال هتريصب ىلاعت هللا ىمعأ نم كلذلو راهنلا

 كلسي فيك الو كلسي نيأ ةريصبلا رون بحاص ردي مل رون عرشلل رهظي ملو ًادوجوم ةريصبلا

 مل نإ قيرطلا هذه يف يشاملا نأ ملعف .هيلإ يهتنت ام الو اهيف ام فرعي ال ةلوهجم قيرط اهنأل

 لك عزاعزلاب اندارمو هرون تبهذأو هتأفطأ عزاعز حاير هيلع تبه الإو ءاوهألا نم هجارس ظفحي

 ىتح جارسلا :ينعي هناسلو هجارس تلامأ ةنيل حير تبه نإف هناميإو هديحوت رون يف رثؤي ءيش
 اهب رفكي ال يتلا يصاعملا يهو ةعيرشلا عورف يف ىوهلا تاعبتك حيرلا كلتف قيرطلا يف راحي
 . ىهتنا هناميإو هديحوت يف حدقت الو ناسنإلا

 ؟هدنع مهتلاسر توبث لسرلا فلاخ نم ىلع باذعلا عوقو يف طرتشي لهف :(تلق نإف)

 توبث طرتشي معن «ةئامثالثو نيعبسلاو سداسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
 .هيهن بائتجاو هرمأ لاثتما بوجو هيلع ينبي ىتح كلذ هدنع مهتلاسر

 ؟ةلاسرلا توبث ةروص امف :(تلق نإف)

 تناك ءاوس مهيلإ ثعب نمم صخش لك دنع ةرهاظلا ةلالدلا موقت نأ :(باوجلاف)

 كردي ال ثيحب لامتحا وأ ضومغ اهيف نوكي ةيآ برف «بلقلا ىف رون قارشإبو رتاوتلا ةطساوب
 ًاحضاو ةلاسرلا ةحص ىلع ليلدلا نوكي نأ دب الف اهتلالد هجو فرعي الو سانلا ضعب اهاتعم
 نيبت ام دعب دحج نإ ذئنيحو لوسر هنأ هدنع تبثي ىتح هل ماق نم لك نع حوضولا ةياغ يف

 ملو :ءارسإلا] #اًلوُسَر كسي ٌّقَح َنيِبْزَعُم اك امو# :ىلاعت لاق كلذلو هتذخاؤم تنيعت نقيتو

 ىلإ ةبسنلاب ًامذ بستكي دحاولا ءيشلا نأ دافأف هيف ةدمحملا صيلختل كبر دارأف :لاقو مذيو

 امأو ةبسنلاب مكحلا ريغت امنإو هنيعب وه وهو «ىرخأ ةهج ىلإ ةفاضإلاب ًادمح بستكيو ةهج
 امأو لاحلاب مكحلا فلتخيف ةيصعملا يف رفسلا لاحو «ةعاطلا يف رفسلا لاحك لاوحألا بدأ

 لوقلا اذكو صقني الو ءوضولا ءاضعأ ىلع ةراهطلا لاعفأ يف ديزي ال نأ وهف دادعألا يف بدألا

 هلم نع ءوضولاو عاص نع لسغلا يف ديزي ال كلذكو اهوحنو تاوكزلاو تاولصلا دادعأ يف

 هبدأ امأو دودحلا هيلع ميقيو هلعاف ىلإ ًالثم بضغلا وأ لتقلا فيضي نأ وهف رثؤملا يف هبدأ امأو
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 هذه يفو ءرم امك هيلإ هجو نم دنع .ثوعبملا ةلاسر تبغت نأ دب ال هنأل ًاصخش ثعبن :لقي
 امو رظنلا فالتخا ىلإ كلذ يدؤملا رطفلا فالتخا نم هيلع قلخلا امل ةمألل ةميظع ةمحر ةيآلا
 .هذابع نم همحري نأ ديري نم ىلع ةمحرلا باب حتفيل الإ كلذ هللا لعف

 امم ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا نم هعمس امب لمعلا نم دبعلا عنم يذلا ببسلا امف :(تلق نإف)

 :لاق ىلاعت هنإف هنم ًالدع كلذ ىلع ىلاعت هلل هبقاعف لمعي ملف ملع نم مكح همكح وأ هنع

 كلذ اوعمس مهنإف :يأ ١. :لافنألا] 4()) َنوْعَمَ ال مهو انيسن اول تيل أيكم الو#

 مل نم مكح مهمكح :يأ .4َنوُعَمَْس ال ْمُمَد# :ىلاعت لاق مث ءمهناسلب هنأل هومهفو ةقيقح

 .اوعمس مهنوك عم عمسي

 نكلو عمس امب لمعي ملو عمسي نمل ةبوقعلاب دهشت لاوحألا نئارق نإ :(باوجلاف)
 نع هزواجتو هلأ ةماعو ةعس نم فرعي امل نيلحوملا قع يف رمألا سفن يف عيتري ا ناكل

 .ال مأ مهبقاعي له نوعمسي

 ؟حاحلإ ريغ نم وأ وعدملل حاحلإلاب لوسرلا ءاعد ىلوألا لهف :(تلق نإف)

 ىأر نإو وعدملا نطاب ىلإ رصبلا ذوفن ىلاعت هللا ىلإ يعادلا طورش نم نأ :(باوجلاف)

 كلذلو ةصاخ هيلع ةجحلا ةماقإل حاحلإلا ريغب هاعد الإو حاحلإلاب هاعد ةباجإلا هنكمي وعدملا

 يناثلا بابلا رخآ يف خيشلا هركذ امك «طقف نيكرشملل الإ ديحوتلاب رمألاب ءايبنألا ثعبت مل

 ديحوتلاب مهيلإ اوثعيف ىلاعت هللا نع قلخلا دعبأ مهنأل كلذو :لاق «تاحوتفلا» نم نيعبسلاو

 أ اهيف هركذ عم ةبعكلا ىلإ ندبلا لي هللا لوسر ءادهإ رس وه اذهو ىدهلا قيرط ىلإ مهودهيل
 اهرعشأ امنإو هللا ةرضح نع ءادعبلا در ِةقي هماقم نأ كلذب نيملاعلا ءالقعلا دنع تبثيل نيطايش

 يف اهيلع اوناك يتلا نيكرشملا ءايربك ىلع هبنيل اهيف ام عفرأ وه يذلا نميألا اهماتس ةحفص يف
 حفصي نأ ىلاعت هللا نم راعشإ كلذ يف ناكف حفصلا نم ةقتشم ةحفصلا نإف ًاضيأو ءمهسوفت
 ىلإ ةراشإ لاعنلا اهباقر يف لعج امنإو «ىلاعت هللا ةرضح نم بيرقتلا دارأ اذإ هتفص هذه نمع

 دجو اذإ بوصغملاكو رخآ رمأب وأ هب لتق ام ةفصب لتق له رظنيف ًادوق لوتقملاك هيف رثؤملا يف
 نم :نيتئامو ثلاثلا بابلا يف لاقو ءاهلك ةعيرشلا بادآ ماسقأ هذهف بصغلا رشاب يذلا دي ريغب

 ءيش دعب أئيش سفنلل ليلذت ةضايرلا نأل كلذو ءهنع ىلاعت هللا اضر ماقمل ىقرت هسفن ضار

 ءرجافلاو ربلا اهؤطي ًالولذ ضرألا تيمس كلذلو ىلاعت هلل صلخلا ديبعلا ةجردب قحتلي ىتح
 رجافلا لمحتو هذيس يضارم نم هيلع وه امل ًابح رابلا لمحت لب كلذ يف اهدنع زييمت الو

 وحنو ةمعنلا بر ركش نايسنو اهأيإ هذحجو هب هرفك ىلع هقزري هنوكب هايإ ىلاعت هللا لمح

 . كلذ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم لوألا ءزجلا نل

 ناك نمو ةلذلاو نوهلا وخَأ الإ لاعنلاب عفصي ال ذإ ندبلا يف تناك يتلا ةنطيشلاو ءايربكلا لاوز

 نم رهاطلا ناويحلا نم يهو ًامنغ ةرم هي ىدهأو رهظت ءايربك هدنع يقب امف ةباثملا هذهب

 تملع دقف ديحوتلا تاماقم يف مهيقرت يف نيدحوملا بيرقت ىلإ هنم ةراشإ كلذ ناكف ةنطيشلا

 هللاو مهتاجرد يف اهلهأ اوقريو اهيلإ هللا ةرضح نع نيدراشلا اودري نأ لسرلا ةثعب ةمكح نم نأ
 . ملعأ

 كلملا امه نيذللا نينيرقلا دوجو اهراثآ نم نأ ملعا :(لسرلا ةثعب راثآ يف :ةمتاخ)

 هبر ديب هتيصان نأل هعبط مكحب فرصتي وه لب هل نيرق الف تارتفلا لهأ نم ناك نمق ناطيشلاو
 امأو ميقتسم طارص ىلع هيف وهف نيدحوملا لاوحأ نم نامزلا كلذ يف ىنمت ام لكف ءةصاخ

 نيح نم هنامزلي نينيرقلا نإف لوسر اهيف ثعب ةمأ يف قلخ وأ لوسر اهيف ثعب ةمأ يف ناك نم

 .عرشلا دوجو لجأل هتدالو

 وهو تنانيرقلا تاذه هب نرقي اذاملف ثنحلا غلبي ىتح فلكم ريغ دولوملا نإ :(تلق نإف)

 ؟فلكي مل

 نم كلذ امنإو هسفن دولوملا قح يف نينيرقلا نيذه لعج ام ىلاعت هللا نإ :(باوحلاف)

 هركي امم ًاثيش دسفيف هديب بعلي وأ يكبيف يناطيشلا نيرقلا هزمهيف ناك نم وأ هيدلاو ةيبرت لجأ
 يف ًاريثم ائيش فلكملا ريغلا دولوملا نم ةدوجوملا ةكرحلا كلت نوكتف امهريغ وأ هداسف هادلاو
 ال ناطيشلا ريغصلاب نرق اذهلف مثإلا هب قلعتيف هريدقتو هللا لعفل ةيهارك أطخس وأ ًارجض ريغلا
 .ملحلا غلبي ىتح ةينابر الو ةيسفن ةكرح هل سيل هنإف هسفن لجأل

 ال مأ ةيسفن هتكرح نإ :لاقي لهف هيف عرش ال نمز يف دولوملا ناك اذإف :(تلق نإف)

 الإ هتدالو لاح نم ةيسفن اهلك هتكرحف عرش اهل ةمأ يف دولوملا نكي مل اذإ : (باوجلاف)

 نم ًاعورشم ناك نيد يأ هب دبعتي ىهلإ نيد يف وه لخدي وأ لوسر هيلإ لسري مل ام تومي نأ

 . تايرقلا عرشي نأ هدحو لقعلل نكي مل ذإ نانيرقلا هب لكوي ذئتيحو عورشم ريغ وأ هللا

 عبطلاب ةبوبحملا فرعلا يف ةداتعملا قالخألا مراكم ىلع نوكي نم مكح امف :(تلق نإف)

 ؟لقعلاب ةكردملا

 نم ىذألا لمحتب بلوط املك فراعملا يف دبعلا ةرئاد تعستا املك هنأ ملعف :(تلق)

 ةرثكل هل هعايتأ نايصع رثك املك دبعلا ةجرد تلع املك هنأو مهتاقبط فالتخا ىلع ملاعلا عيمج

 قيض مايأ هوصع مهنأ ولو هقيضل هل نيعيطم نيعماس كلذ لبق اوناكو «ةمحرلاو ملتحلاب هقلخت

 كفنت ال تادايز يف تافلاخملا بابسأ نأ عم اذه مهتيبرت نع همزع خسفتو ربصي ملو رفتل هلاح

 «كلذ يف قحلا قالخأب قلختم فراعلاو «ملحلا ةرئاد تعستا ترثك املكو ةعاسلا موقت ىتح

 مث ايندلا لهأ نع ةمحرلا نم ًاءزج نيعستو ةعست سبح ىلاعت قحلا نأ هانررق يذلا اذه ديؤيو
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 نأ كردي ال لقعلا نإف ىلاعت هللا ىلع هب عطقي مكحب هيلع مكحي ال اذه لثم :(باوجلاف)
 كردي امنإو وه ام هندبل ربدملا اذه فرعي الو توملا دعب ارشح الو ًاران الو ةنج الو ةرخآ مث
 .تازجعملا ثحبم يف رم امك «لجو زع هللا نع عراشلا رابخإ ةهج نم كلذ

 امهل نانوكي مأ فيلكتلا راد يف سنإلاو نجلاب ناصاخ نانيرقلا لهف :(تلق نإف)
 ؟ةنجلا يف ىتح امهريغلو

 قولخم لك نإق .طقف فيلكتلا راد يف سنإلاو نجلاب ناصاخ نينيرقلا نأ :«باوجلاقف)
 كلذكو هرمأ ام هللا يصعي ال هدمحب حيبستلاو هللا ميظعت ىلع روطفم نجلاو سنإلا ىوس

 ءاغتباو بيرقتلل ةهج ىلع ال ءاضعألا ءالؤه حيبست نكلو «ينجلا دسجو ناسنإلا دسج ءاضعأ
 يف سنإلاو نجلا حبسي امكو ةجراخلاو ةلخادلا سافنألاك كلذب نوشعتني لب ىمظعلا ةلزنملا

 «فيلكتلا نمز ءاضقنال ةبرق مهل خسنت الو اهب فلكملا ةبرقلا قيرط ىلع ال هنإف ؛رانلاو ةنجلا
 كانه تراص ةداعلا نوكل هذيمحتو هحيبست يف مولعم ماقم ىلع كانه قلخلا نم ٍدحاو لكف

 دجي نيرقلا ريصي الف تافلاخملا يف عوقولاو فيلكتلا عفتريو دحأ لك ةقيقح اهيضتقت ةيعيبط
 .ملعأ ىلاعت هللاو هبتكي ًائيش

 .(نوثالثلاو يداحلا ثحبملا هلوأو يناثلا ءزجملا هيليو لوألا ءزجلا مت)

 براق امو انيلع ءازجألا هذه رشن نم برقن ليلق لك نحنف ةرخآلا يف ةمحرلا ءازجأ عيمج رشني
 يصاعم نأ ملعا :نيتئامو عباسلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو مهفاف همكح يطعأ ءيشلا

 نوكت امنإو ؛ةيعيبطلا ةرهشلا مكحب يصاعملا يف اوعقي ىتح مهريغ يصاعمك تسيل صاوخلا

 نم ةفلاخملا عاقيإ دارأ اذإ ىلاعت قحلا نأ كلذ حاضيإو ليوأتلا يف أطخلاب صاوخلا يصاعم

 يف عوقولا نم هعنمت فراعلا ةفرعم نآل لوأتب لمعلا كلذ يف عوقولا هل نيز هللاب فراعلا

 عقو اذإ مث ًادبأ ةمرحلا كاهتنا يف عقي ال فراعلا نإف قحلا هجو هيف دهشي ليوأت نود ةفلاخملا

 لعفلا كلذ ىلإ هادأ يذلا ليوأتلا كلذ داسف هل ىلاعت رهظي ليوأتلاو نييرتلاب رودقملا كلذ ىف

 نايصعلاب هسفن ىلع فراعلا مكحي كلذ دنعف ليوأتلاب ىصع هنإف ؛مالسلا هيلع مدآل عقو امك

 نأ امك ليوأتلا ةهبش لجأل صاع ريغ عوقولا لبق ناكو ةعيرشلا ناسل كلذب هيلع مكح امك

 فصوي ال ةلأسملا يف عورشملا مكحلا نيع كلذ نأ ًاداقتعا ام رمأب هاوتف نامز يف دهتجملا

 نامز يف أطخأ هنأ رهاظلا ناسل هيلع مكح أطخأ هنأ ليلدلاب هل رهظ اذإ لاحلا يناث يف مث أطخب

 وأ «ليوأت ريغ نم فشكلا ىلع هبر يصعي نأ دبعل نكمي ال هنأ ملعف كلذ لبق ال ليلدلا روهظ

 وه يذلا فراعلا يصعيأ :هل ليق امل ديزي يبأ لوق امأو :لاق ًادبأ نايسن وأ «ةلفغ وأ «نييزت

 بدأ نم نأل :يأ .كلذ يفاني الف ًارودقم ًاردق هللا رمأ ناكو ؟معن :لاقف فشكلا لهأ نم
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 م مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع نايب يف :نوثالثلاو يداحلا ثحبملا

 :نوثالثلاو يداحلا ثحبملا
 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع نايب يف

 لمكألا مهماقم صقني لعف وأ لوق وأ نوكس وأ ةكرح لك نم

 ,ىلاعتو هناجيس هنودهشي ةراتف ءةصاخلا ىلاعت هللا ةرضح يف مهفوكع ماودل كلذو

 هماقم ناك نمو «نيرمألا نيذه دوهش نع ًادبأ نوجرخي الو هنوري الو مهاري هنأ نودهشي ةراتو

 ءاش نإ هنايب ىتأيس امك ةيروص ةفلاخم ىه امنإو «ةيقيقح طق ةفلاخم هقح ىف روصتي ال كلذك

 نولخدي ءايلوألاف «ءايلوألا ظفحو ءايبنألا ةمصع اهنمو ناسحإلا ةرضح هذه ىمستو ءىلاعت هللا
 يرتستلا هللا دبع نب لهسك ءايلوألا نم اهيف ماقأ نمو ءاهيف نوميقم ءايبنألاو ءنوجرخيو

 مكحب ال مهماقم نم ًادادمتسا ءايبنألل ةيعبتلاو ثرإلا مكحب كلذ امنإف يلوبتملا ميهاربإ يديسو
 لوقن مث ةمصعلا ثحبم يف نيملكتملا لوقن كل ركذنلف كلذ تملع اذإ .مهفاف لالقتسالا

 :قيفوتلا هللابو لوقنف ةيفوصلا

 «بنذ مهنع ردصي ال نوموصعم مهلك مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا :لوصألا ةمئأ لاق
 قاحسإ يبأ ذاتسألل ًاقافو ًاعطق هللا نيد يف أطخلا مهيلع زوجي الو «ًاوهس ةريغص ولو
 لاقو «مهريغو يكبسلا نيدلا يقت خيشلاو ضايع يضاقلاو يناتسرهشلا حتفلا يبأو ينيارفسإلا
 مل نيذلا ءايبنألا يف فالخلا امنإو ًادبأ نيلسرملاو ءايبنألا يف فالخلا ءارجإ يغبني ال :ةعامج

 نإف ًاضيأو .ةمصعلاب لوقلا ىلع لسرلا ةيجح فقوتل كلذو ًابدأ ٌرشحم مالك وهو ءاولسري
 قدصل ام ةيصعم يف عوقولا هيلع قدص هنأ ولف هتاريرقتو هلاعفأو هلاوقأ عيمجب انل عرشم لوسرلا

 :!تاحوتفلا» ىف نيدلا ىبحم خيشلا ةرابعو ءادبأ كلذب لئاق الو يصاعملا عيرشت هيلع

 هغلبي ام ريغ يف مصع نإف لجو رع هللا نع هغلبي ام عيمج يف ةمصعلا لوسرلا تح يف طرتشيو

 يف مهيلع ردق ىلاعت قحلا ناك نإ :لوقي هنأك دييقتب هيلع اومكحي ال نأ مهبر عم نيفراعلا

 «نييزتلاو ليوأتلا هاندأ باجح نم مهل دب الف عقو اذإو هعوقو نم دب الف ءيشب هملع قباس
 نيفراعلاب هلاغتشا سيلبإب يفخلا هللا ركم نم نيتئامو نماثلا بايلا يف لاقو .كلذ ملعاف

 ريغ يف ًامئاد لمعي وهف كلذ يف هتعواطم نم مهظفح دق ىلاعت وهو تافلاخملا يف مهعقويل

 رعشي ال ثيح- نم ةفلاخملا كلتب ىقريف يلولا كلذ هفلاخ ءيش يف يلول سوسو املكف لمعم

 كلذب رعش هنأ ولو مهتاجود عفر نيع كلذو ءاراهنو اليل مهصيقنت يف عاس هللا هنعل وهف سيلبإ
 لبجلا ىلع ىسوم ىلاعت قحلا لاحأ امنإ :نيتئامو عساتلا بابلا يف لاقو .مهفاق مهنع عجرل



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا مك

 مارح لعف هيف هيلع زوجي ال ًالصأ يسأتلا كلذ ريصيف هب يسأتلاب بطاخي نأك رخآ ماقم نمف
 زوج نم :لوقي هللا همحر نيمرحلا مامإ ناكو .ىهتنا زاوجلا نايبل الإ هوركم لعف الو ًاعطق

 ليكلا يف فيفطتلاو ةمقل ةقرسك ةسخلا ىلع ةلادلا ريغب اهديق أوهس ءايبنألا نم ةريغصلا عوقو

 .ةرم نيعبس نم رثكأ يي هرافغتسا امأو ءروفلا ىلع اهيلع اوهبني نأ دب ال مث ًالثم ةرمتب نزولاو

 عيفر ماقم مثو هنع ىقرت ماقم لك نم رفغتسي ناكف تاماقملا يف يقرتلا لجأل ناكف درو امك
 مويلا ين ىلاعت هللا رفغتسأف يبلق ىلع ناغيل هنإ :ثيدح يف لوقي دينجلا مامإلا ناكو عفرأو

 يتمأل عقي امم هيلع تعلطا امم يبلق ىلع ناغيل هنأ دارملا نإ .ةرم نيعبس نم رثكأ ةليللاو

 ءاملع نم ةعامج لاقو .ىهتنا ةرم نيعبس نم رثكأ مهل هللا رفغتسأف تافلاخملا نم يدعب
 كلذ ريغ مهيف لاق نمو فالخ ريغ نم ًاعطق نوموصعم اولسري مل نيذلا ءايبنألا :لوصألا

 ءاهتنا دعب نم ذخؤت ةوبنلا ةيادب نإف مهيدي نيبو لجو ّرع هللا يدي نيب هتدهع نم جورخلا هيلعف
 نيبرقملا تائيس راربألا تانسح اولاق دقو ءايبنألا بونذ مسا انم دحاولا لقعتي نيأ نمف ةيالولا

 مهماقم نع باجح يف ناك نم لك كدهج مالسلا مهيلع ءايبنألا نع بجأو بدألا مزلاو مهفاف
 مثإلا ىلإ كلذ لب هللاو ال .كلذ ىلع دحأ باثي له ىلاعت هللا هلدع نم حيرجتل ةدئاف يأو

 :«لوقعلا جارس» باتك نم نيئالثلاو سماخلا بابلا يف ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لاقو .برقأ

 نإف مهاياطخ ركذ نم انماهفأ ىلإردابتي ام لك نع مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا هيزنت بجي
 ةلاسرلا ءادأو ةوبنلل هملع قباس يف ءايبنألا ىفطصا امل ىلاعت هللا نإو اهيف انل قوذ ال مهاياطخ

 تارودكلا نم مهرئارس ىفصو ناطيشلا دياكم نم مهامحو مهرومأ ءىدابم يف كلذل مهحشر

 يف يور امك لئاذرلاو سجرلا نع مهرهطو ةليمجلا قالخألاب مهنيزو هرونب مهرودص حرشو

 هيلق نع قشو هعرصو هذخأف نايبصلا عم بعلي وهو هِي يبنلا ىلإ ىتأ ليربج نأ حيحصلا
 ءام نم بهذ نم تسط يف هلسغ مث كنم ناطيشلا ظح اذه :لاقو ةقلع هبش هنم جرختساف

 نيكسلاب حبذلا قش لثم تسيل قشلا ةروصو :لاق .هناكم يف ناك امك داعو همأل مث مزمز

 . كلذ نم هلو هاشاحو هبيصي مد وأ هبيصي ملأ ريغ نم ليربج ديب هنطاب فشك هب دارملا امنإو
 هلالجب قيلي امك ديلا حسمب «مالسلا هيلع مدا رهظ نم ةيرذلا هللا جارخإ نم بيرق اذهو :لاق

 كنإف هل تيلجت اذإ لبجلا تبث نإف :يأ .توبثلا لبجلا تافص نم نأل هبر ةيؤر لأس نيح

 دنع تبثي ناك اذإ لابجلا نم لبج نالف لاقي لابجلا توبث نم كتاذ يف ام ثيح نم ينارتس

 ؛«ىسوم نم ىلاعت هللا ىلع مركأ وه سيل لبجلا نأ كلذ حاضيإو ءماظعلا رومألاو دئادشلا

 لاق امك سانلا نم وه يذلا ىسوم قلخ نم ربكأ اهنم لبجلا يتلا ضرألا قلخ- نوكل وه امنإو
 لبجلا ناك اذإف : يأ .[07 :رفاغ) «نسياتلا ِقْلَ ّنِم ٌُرَبكََأ# :ضرألاو تاومسلا قلخل ىلاعت

 تبثي ةريفصلا هتيلبج ثيح نم ىسوم نوكي فيكف يلجتلا دنع أكد راص ىرقألا وه يذلا

 وأ قحلا ضغب فرعي نأ دارأ نم :نيتئامو رشاعلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو يتيؤرل



 اب مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبلألا ةمصع نايب يف :نوثالثلاو يداحلا ثحبملا

 كلذو تافرلأملا نع جورخلا رذعت كلذ لثم يف هابتشالا عب وقوو ةفيعضلا لوقعلا فقوت ببسو
 الو ذفنم ىوهلل كلذ دعب هيف نكي ملف ١[ :حرشلا] 20 كَرْدِص كَل كَل م ّثأ» :ىلاعت هلوق

 يديس نيقيرطلا نيب عماجلا ىلاعت هللاب فراعلا :خيشلا لاقو كلذ يف لاطأو ليبس هيلع ناطيشلل

 ىلإ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةبسن ًاعطق زوجي ال :هنع هللا يضر ينيردلا زيزعلا دبع

 نأل كلذو ةئيطخو ةيصعم مهقح يف ىلاعت هللا اهامسم امنإو نحن هلقعتن ام دح ىلع بونذلا

 مهنأل كلذو انلاثمأ نم هريغ نع ًالضف هتجرد تعفترا ولو هيف يلول قوذ ال مفرألا مهماقم
 اهتحئار ةظفل هل وأ حابم ىلإ هرظن لثم وه امنإ مهاياطخ ةياغو انبوثذ يف عوقولا نم نوموصعم

 ةماقإ ضرعم يف «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ لوق لثم حالصو ملع اهنطابو هوركمو ةنوعر
 نإ هلوق نم هل مقو امكو [7* :ءايبنألا] 4 مهول اًذنَه مُهرِبك ٌمْكَعَت لب هموق ىلع ةجحلا
 ىلإ يلآم يأ بعللاو وهللا نم هيلإ هوعد ام ىلإ هموق عم جرخي ال ىتح [84 :تافاصلا] (ُيِقَس
 تاحوتفلا» نم ةئامثالثو نيعبسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا لاقو .ىهتنا كلذ وحنو مقسلا

 ال امم ىربكلا تاماطلا نم نيرسفملا ضعب مهيلإ هبسن امم ءايبنألا هيزنت ًاعطق بجي :؛ةيكملا
 ىلاعت هللا اهصق يتلا مهصصق ة اورسف دق مهنأ نومعزي مهو ةحيحعص ةنس الو باتك يف ءيجعي

 امو مدلسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ةلاسمك كلذو رئابكلا ربكأب هيف اوءاجو كلذ يف هل اوبذكو انيلع

 ىلوأ نحن» :ْوو هلوق يف اورظن امو ناهذألا ىلإ ردابتي ام بسحب كشلا عوقو نم هيلإ هوبسن
 نأ هللا ذاعم ىتوملا هللا ءايحإ يف كشي مل مالسلا هيلع ميهاربإ نأ كلذو «ميهاربإ نم كشلاب

 يأب ردي مل ةددعتم ًاهوجوو ًاقرط ىتوملا هللا ءايحإل نأ ملعي ناك امنإو كلذ لثم يف يبن كشي

 ىلاعت هللا نيعف ملعلا نم ةدايزلا بلط ىلع لوبجم وهو ىتوملل ىلاعت هللا ءايحإ نوكي اهنم هجو
 ناك امف ىتوملا هللا يبحي فيك ذئنيح ملعو هدنع ناك ام نكسف هوجولا كلت نم اهجو هل
 نيكلملا ىلإ هوبست امو ناميلس ةصق يف لوقلا كلذكو ريغ ال فيكلا ةفرعم نع الإ لاؤسلا

 اولحتساف دوهيلا نع لقن كلذ امنإو ةنس الو باتك يف دري مل كلذ لك تورامو 0

 نآرقلل مهريسافت اوألمو ىلاعت هللا ءايبنأ مهحيرجت نم مهل اوركذ امب ةكئالملاو ءايبنألا ض

 نيدتهملا ةمئألاو هباحصأو هديل هللا لوسر عابتا نم هيلع وه يذلا هلاح ىلإ رظنيلف هل هتبحم
 لعفو ماودلا ىلع ليللا مايقو «عرولاو ءدهزلا نم مهقالخأو مهيده ىلع هسفن دجو نإف هدعب

 قيضو نحملاو ايالبلاب حرفي راص ىتح كلذك تايهنملا عيمج كرتو ةيعرشلا تارومأملا عيمج
 مكحيلف الإو هبحي ىلاعت هللا نأ ملعيلف ؛هنع اهتاوهشو اهصانمو ايندلا ليوحتل حرشنيو شيعلا

 : ىلاعت هلوق يف نيتئامو رشع يداحلا بابلا يف لاقو ةريصب هسفن ىلع ناسنإلاو هضغبي هللا نأب

 هكردت نأ ىفن هنأ :(امهدحأ) :نيهجو كلذ لمتحيو ٠١[. : ماعتألا] « ذكبلا ٌةكحرَدُت لم

 راصبألا وه سيل ىلاعت هل كردملا نأ ىنعم ىلع :يأ قئاقحلا ىلع هيبنتلا قيرط ىلع راصبألا

 اهفعضل ةحراجلاب ةديقملا راصبألا هكردت ال ينال هجولاو) .راصبألاب نورصبملا هكردي امنإو

 ىنعي ؟كبر تيأر له هلأس نمل ؛هارأ ىنأ رون» :ه6 لاق كلذلو يِهْلإلا رونلا ةلباقم نع



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا قلل

 لاقو .ىهتنا نيمآ لاوقألاو لاعفألاو راكفألا تاطلغ نم انئاوخإو انظفحي ىلاعت هللاف كلذ نم

 هتكئالمو هئايبنأ يف ىلاعت هللا بقاري نأ ظعاولل يغبني :ةثامو نيسمخلاو عبارلا بابلا يف ًاضيأ
 ىلع مالكلاو ركفلاب هللا تاذ يف لوقلاك هظعو يف تاماطلا بنتجيو لجو ّزع هللا نم يحتسيو

 مهتالز ىلع طق ملكتي الف مهل ًاثراو نوكي نأ ريغ نم «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا تاماقم

 ءايبنألا ىلع ىنثأ دق ىلاعت هللا نإف مهريغ ىلع سايقلاب سانلا ناهذأ ىلإ ردابتي ام بسحب
 نع ثوسرؤملا هركذ امب مهضارعأ لحتسي فيكف هقلخ عيمج نم مهافطصا نأ دعب ءانثلا نسحأ
 : مهريسفت يف نولوقيو ىلاعت هللا مالكل ًاريسفت كلذ مهلعج ىمظعلا ةيهادلا نإ مث :لاق دوهيلا
 اهذهأيف توميل ةازغ ىف هلسرأف هتبجعأف ايروأ ةأرما ىلإ رظن هنإ دواد ةصق ىف نورسفملا لاق
 كلذ لثم نع اومصعي مل ءايبنألا نأو ةيصعملاب مه هنإ ءمالسلا هيلع فسوي ةصق يف مهلوقكو
 زجعلا 4١[ :درعت «ِديِدَش نْنَد َّلِإ فرات وأ درع مكي يل َّنَأ ل :طول موق ةصق يف مهلوقكو
 يف اولاق موق نع تلقن .ةيهاو ثيداحأو ةدساف تاليوأت ىلع نودمتعيو كلذ وحنو يرحتلاو

 ةكئالملاو هللا هتقم ظاعولا نم هسلجم يف كلذ لثم دروأ نمف ءروزلاو ناتهبلا نم اولاق ام هلل
 هعمس امب جتحيو يصاعملا باكترا ىلإ هنم لخدي غيز هبلق يف نمل ًاداهمو ًاريلهد لعج هنوكل

 ءايبنألا اشاحو انأ نوكأ نمف كلذ لثم ىف اوعقو ءايبنألا ناك اذإ :لوقيو ءايبنألا قح ىف هنم

 ناك نم لك رزو هيلعو ةمألا ظعاولا اذه دسفأ دقل هللاوف ظعاولا اذه همهف يذلا كلذ نع مهلك
 ناطيشلا دعصي ىتح ةعاسلا موقت ال هنأ درو دق نكلو يصاعملا نم هيف عقو امب هتناهتسال ًاببس
 . ىهتنا .نومدقتي نيذلا هدونج نم ءالؤهو سانلا ظعبو ظعولا يسرك ىلع

 ؟ظفحلاو ةمصعلا نيب قرفلا امف :(تلق نإف)

 ءايلوألا فالخب مهسفنأ ىوهل حابملا نم نوموصعم ءايينألا نأ امهنيب قرفلا :(باوجلاق)

 هنأ عيرشتلا ةهج ىلع هنولعفي امنإو مهريغك مهسفنأ ىوهل هنولعفي ال حابملا ءايبنألا لعف اذإف

 يبحم خيشلا هركذ .مهيلع بجاو غيلبتلا ذإ حابملا لعف :ينعي ذئنيح مهيلع بجاو وهف حايم
 ضعب كل ركذأ نأ يل ببح دقو .«ةيكملا تاحوتفلا» نم ةوالتلا دوجسس باب رخآ يف نيدلا

 هيف عقو يذلا هرونب ىلاعت هتكردأ ةحراجلاب ديقتت مل اذإ راصبألا نأ ملعف ةحراجلاب ديقملا رصبلاب
 ثلاثلا بابلا يف لاقو . كلذ يف لاطأو هيبشتلا لبقي يذلا ديقملا اهروتي ال حابصملاب هيبشتلا

 رم يذلا ناسللا نأل اهلك هحراوجب ةافغ نع دحأ ءطق ىلاعت هللا ركذ ام :نيتئامو رشع

 وهف ناسللا ركذ رجأ ناسللاب ركاذللف ركاذ هنأب ركاذلا روعش نع ةلفغلا امنإو ركذ دق مجرتملا

 نم ىأر هباجح عفترا نم :نيتئامو رشع سداسلا بابلا يف لاقو ةلمج ركذلا كرت نم لضفأ

 .دمحلا هللو ماقملا اذه انقذ دقو :لاق هلي هللا لوسرل ثرإلا مكحب همامأ نم ىري امك هئارو

 نشك أ هانت ٌرأَ (22) ةرننت ام ٌميمينْأط : ىلاعت وق يف نيتئامو رشع عساتلا بابلا يف لاقر
 أأ :لقي ملو هنوقلخت متنأأ ىلاعتو هناحبس لاق امنإ .04-144 :ةمتاولال 4 نيل



 نكلحا مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةهصع نايب يف :نوثالثلاو يداحلا ثحبملا

 ًأحتف هلك دمحمب ًامتاخ- مالسلا هيلع مدآب ًاثدتبم ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ضعب نع ةبوجأ
 :قيفوتلا هللابو لوقأف مهيقاب نع ةبوجألا بابل

 نم عقو ام هيدي ىلع عقو نيح ةبوتلا بابل حتاف لوأ ءمالسلاو ةالصلا هيلع مدآ نأ ملعا

 يف اوعقو اذإ نولعفي فيك هينب فرعيل ةيروص ةيصعم تناكف ءاهنع يهنلا دعب ةرجشلا لكأ
 .هريغ دي ىلع عقول هيدي ىلع كلذ عقي مل ولو ةضبقلا حتاف وه مالسلا هيلع هنأل ءهنع يهنملا
 هيلع مدآ ةيصعم تناك :«تاحوتفلا» نم نيثالثلاو عساتلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاق دقو

 لاح نم طق نولقني ال «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأل هيلع ىلاعت هللا ةمعن نيع نم مالسلا

 .ًادبأ مهب ىلاعت قحللا ركمي الف ةيانعلا قباسب مهافطصاو مهابتجا ىلاعت هللا نإف اهنم ىلعأل الإ

 امنإو امهل ةيوقع نكي مل ضرألا ىلإ ءاوحو ؛مالسلا هيلع مدآ طوبه نأ ملعي انه نمو :لاق

 يف ةفيلخ نوكي نأب قباسلا دعولا قدصب طبهأ مالسلا هيلع مدآ نإف هدحو سيلبإل ةبوقع ناك

 هفارتعا ناكف فارتعالاب هبر نم تاملكلا ىقلت ام دعبو هابتجاو هيلع هللا بات ام دعب نم ضرألا

 قحلا انفرعف .خلا [1؟ :فارعألا] ُدْنَي ٌنْيَح اَنأ# :سيلبإ لوق ةلباقم يف «مالسلاو ةالصلا هيلع
 انير رماوأ انفلاخ اذإ ًاقيرط كلذ ذختنل ةداعسلا نم هجتني امو ىلاعت هللا دنع فارتعالا ماقم ىلاعت

 امك اهنم مهلصنتو مهصالخ نوكي فيك ةفلاخم يف اوعقو اذإ هينبل ميلعتلاك مدآ نم عقو ام ناكف

 نع درط ىوعدلا هذه يف هعبتا نم لك نأ ةيريخلا هاوعدب ىلاعت ىحلا انفرعف سيلبإ امأو ّرم

 ىلإ سيلبإ طوبه ناك كلذلف نالف نم ريخ نحن :لوقن نأ نم رذحنل مجرو نعلو هللا ةرضح

 هيلع مدآ فالخب رازوألا باستكال الإ ضرألا ىلإ سيلبإ طبه امف مدآ نود هل ةبوقع ضرألا
 هيلع سيلو هفئاحص يف هينب تانسح عيمج نإف تاجردلا يف يقرتلاو ةفالخلل طبهأ هنإف مالسلا

 - عيش مهرازوأ نم

 رخختفا امنإو ًائيش هللاب كرشب مل هنأل ءاقشلا ديبأت يضتقت ال سيلبإ ةيصعم نإ :(تلق نإف)

 ىلاعت همسا ىلإ برقأ اهنوكل رانلا يه يتلا ةعيبطلا نم هيلع هللا هلبج امب ؛مالسلا هيلع مدآ ىلع
 .نيطلا فالخب ةءاضإلا نم اهيف امل رونلا

 حتف ىلوتي يذلا وه روصملا مسالاو ةصاخ انم هداجيإ نيع دارأ ىلاعت هنأل .هيف وأ هنم نوقلخت

 َكلَيَي هس اَن َرَروُص ْيَأ :#» : ىلاعت هلوق وهو ءهريغ وأ سنجلا نم ءاش ةروص ةيأ هيف ةروصلا
 يف نيتئامو نيرشعلاو سماخلا بابلا يف لاقو .روصملا مسالا ءاش : ينعي .[+ :راطفنألا 49

 نموت ملأ لَك قولا نت ٌفيَك ِنِرأ بر :مالسلا هيلع ميهاربإ نع ةياكح لجو رع هللا لوق
 امك ةريثك هرجاو ءايحإلا دوجول نكلو تنمآ لب : يأ .[؟559 :ةرقيلا] 4 ىَلَ نِيَعْظَيل نكلو لب ُلاَق

 نم مهنمو «كديب هتدجوأ نم مهنمو نك نع بر اي هتدجوأ نم قلخلا نمف قلخلا دوجو ناك

 ملعلا تبلطف .رخآ قلخ نع هتدجو نم مهنمو «ءاذتبا هتدجوأ نم مهنمو ؛«كيديب هتدجوأ
 «يبلق نأمطا هب ينتملعأ اذإف ءعاونألاو رومألا هذه نم دحاو يأف ادحاو ناك نإف رمألا ةيفيكب



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاوبلا نم يناثلا ءزجلا نضل

 ةمكحلا ريغ ىلإ هلاعفأ ةبسنو هللا ىلع هضارتعا نم يدبألا ءاقشلا ءاج امنإ :(باوجلاف)

 هتينو هلعف ريظنب يزوجف ةلالشلاب سانلل سوسول نيدبأآلا دبأ يقب ول هنأ هسفن يف هرامضإ عم

 ةنجلا لهأ دلخ امنإ :نيدم وبأ خيشلا لاف دقو ضرألا هجو ىلع كرشم لك رزو هيلع عجرو

 .مهنايصع ةدم ردقب رافكلا بذعي نأ لدعلا ناكف الإو تاينلاب رانلاو

 ؟ال مأ هب دعسي ديحوت .[11 :رشحلا]

 هسفن يف هروصتي ىتح كرشلاب دحأل سوسوي ردقي ال هنأل ديحوتب وه سيل :(باوجلاف)
 هسفن يف اهروصت اذإف ديحوتلا ةروص هنع تلاز كرشملا سفن يف تلصح اذإ يتلا ةروصلا ىلع

 كش الب هسفن يف ًاكرشم سيلبإ ناكف هب دعسي ملف ةرورض ديحوتلا نع جرخ دقف ةروصلا هذهك
 هثدحي نم هسفن يف كرشملا دجي مل هسفن نم تبهذ كرشلا ةفص نأ ردق ول مث بيرلو

 .نيملاعلا ىقشأ وهف كرشلا نس نم لوأو هللاب كرشم لوأ سيلبإ نأ ملعاف .كرشلاب
 يفو [١1؟١ :هط] َصَعو# مالسلا هيلع مدآ يف ىلاعت هلوق يف ةمكحلا امف :(تلق نإف)

 ؟[ع4 :ةرقبلا] © قَأ# سيلبإ

 مولع نم كلذ نأ :ةئامثالثو نيتسلاو عباسلا. بابلا يف حيشلا هلاق ام :(باوجلاف)

 .هلهأل ةهفاشم الإ ركذي الو رارسألا

 ؟مالسلا مهيلع ءايبنألا عئارش نم ًائيش لهجي سيلبإ لهف :(تلق نإف)

 حصي ال كلذو لسرلا هب ترمأ امي سانلا رمأف رمألا هيلع سبتلا امبرل ءاهي هملع الولو «هب
 لك فقي سيلبإ نأ رومألا برغأ نم نأ «تاحوتفلا» نم جحلا باب يف خيشلا ركذ دقو .هنم
 فقيف تافرع نم يهو ءارلا حتفب ةفرع يف فقي امنإو ةفرع يف فقي ال نكلو سانلا عم ةنس

 فقوملا لهأل لصحي هاري املو هتاف ام ىلع نزحييو لجو ّزع هللا ةعاط نم هتاف ام ىلع يكبي
 ال نانتمالا باب نم ةمحرلا هبيصت نأ ءاجر «ةفرع نم اهنأ هملعل ةفرعب فقيف ةماعلا ةرفغملا نم

 ىلع ميهاربإ ىلاعتو هناحبس لاحأف هب انترمأ امم ملعلا نم ةدايزلاو هجولا كلذ لوصحب نكسو

 : ينعي يعيبط ةرخآلا دوجو نأب ًارابخإ ةعيرألا عئابطلا لاثم يه يتلا ةعبرألا رويطلاب ةيفيكلا
 سوفنلا رشح رشحلا امنإو ماسجألا رشحت ال :لوقي نم مث ناك ذإ ةيعيبطلا ماسجألا رشحتف

 وه سيل رمألا نأ ميهاربإ ىلاعت هللا ربخأف ةيعيبطلا لكايهلا نع ةدرجم ةيلكلا سفنلا ىلإ توملاب
 ةمولعم نكت مل ول عئابطلا نأب ًامالعإ هيف فرصت هدنع دوجوم رمأ ىلع هلاحأف ءالؤه معز امك
 هل دوهشم هدنع مولعم ءيش نم الإ يعيبطلا ملاعلا دجوأ امف زيمتت مل هللا دنع ةزيمتم ةدوهشم

 ميهاربإل نابو صاخلا لكشلا اذه ىلع مسجلا رهظف ضعب ىلإ هضعب عمجف هيف فرصتلا ذفان



 ما مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع نايب يف :نوثالثلاو يداحلا ثحبملا

 هللا ةفرعم هدنع نأب مهملعل ةفرع نع ةكئالملا هدرطت مل امنإو :لاق ءةحلاصلا لامعألا باب نم
 .ىهتنا ةلمجلا يف زئاج دجاسملا نيكرشملا لوخدو لجو ّرع

 دعب هلوزن مث ةرجشلا نم هلكأ يف مالسلا هيلع مدأ عوقو يف ةمكحلا امف :(تلق نإف)

 ؟اهيف ناك يتلا ةرضحلا نود يه يتلا ضرألا ىلإ كلذ

 سيئأت هلك كلذ يف ةمكحلا نأ :نيثالثلاو عساتلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 هللا دنع كلذب اوصقن مهنأ اونظو يلعلا مهماقم نع اوطحناف ةلز يف اوعقو اذإ ءايلوألاو ءاملعلا

 يضقي ال مهسوفن يف هب اوسحأ يذلا طاطحنالا كلذ نأ «مالسلا هيلع مدآ ةصقب نوملعيف ىلاعت

 يولعلا دوجولاو زبحتي ال ىلاعت قحلاو ميركتلل مدآ طوبهك مهطوبه نوكي امبرف دب الو مهئاقشب
 رمألا ناك اذإو ضرألا نم قحلا ىلإ برقأ اهنم طبهأ يتلا ءامسلا تسيلف هترضح هلك يلفسلاو
 نيع وه اهببسب هراسكناو هلزو ةلزلا دعب سانلا نيع يف يلولا طوبه نيعف دحلا اذه ىلع

 ةفرعملا ةدايزب نوكي امنإ يلولا ولع نأل هيف ناك امع ىلعأ ماقم ىلإ ةلزلاب لقتنا دقف « يقرتلا

 لبق هدنع نكي مل ام ىلاعت هللاب ملعلا نم راسكنالاو ةلذلا لوصحب يلولا اذه داز دقو لاحلاو

 «لذ الو رسكني ملو مدني ملو هتلز يف ةلاحلا هذه دقف نم نأ ملعف يقرتلا نيع وه اذهو ةلزلا

 لجو زع هللا لهأ تالز ىلع الإ ملكتن ام نحنو نيلقاس لفسأ يف وهف «هبر ماقم «فاخ الو

 : 286 لاقو .ةبآلا .[588 :نارمع لآ) «اَوُلَمَق اَم ام َلَع اوّرِصُي ملول :ىلاعت لاق مهتم تعقو اذإ

 ملف .ًارودقم ًاردق هللا رمأ ناكو :لاقف ؟فراعلا يصعيأ يماطسبلا ديزي يبأل ليقو ؟ةبوت مدنلا»

 نأ : يأ ًارودقم ًاردق هللا رمأ ناكو : ىلعمو «ىلاعت هللا عم ابدأ يصعي هنأ الو يصعي ال : لقي

 يصاعملا يف اوعقي نأ مهقح يف حصي الو ريغ ال مهيف ذفانلا ردقلا مكحب ىلاعت هللا لهأ ةيصعم

 ىلاعت هللا لهأو ىلاعت هللا تامرحل ًاكاهتنا كلذ يف نأل مهريغ اهيف عقي امك اهتوهشب طق

 . كلذ نم مهعنمي مهيولق يف بوتكملا ناميإلا نإف اهب ذذلتلاو يصاعملا ةوهش نم نوظوفحم

 رماوألل ةفلاخملا يف دبعلا عوقو ةمكح نمو» : ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس لاق

 ثروت ًاراهنو ًاليل فرصلا تاعاطلا يلاوت نإف .«اهب هبجعو تاعاطلاب لالذإلا ماقم يف هعوقو

 ةرضح نم دعبلا ةياغ اذهو «سانلا نم ريثك نم ريخ مهنأ دوهشو بجعلاو وهزلا سانلا بلاغ

 ةيعيبطلا ماسجألا داجيإ يف ىلاعت قحلا هلعف يذلا رمألا دوجو ةعيبرألا رايطألا ىلع هتلاحإب

 باوبأ مهل حتفت ال كلذلو ءةيرصنع رانلا لهأ ماسجأو ةيعيبط ةداعسلا لهأ ماسجأف ةيرصنعلاو

 بابلا يف لاقو .ىلاعت هللا كاده مهفاف يقرتلاب رصانعلا نع اوجرخل تحتف ول ذإ ءامسلا

 مرحيو لمعلا بلطي يذلا ملعلا قزري نأ دبعلاب ركملا مظعأ نم :نيتئامو نيثالثلاو يداحلا

 نع هتملع وأ كسفن نم اذه يخأ اي تيأر اذإف هيف صالخإلا مرحيو لمعلا قزري وأ هب لمعلا

 تكنلا نم :نيتئامو نيثالثلاو عبارلا بابلا يف لاقو .هب روكمم هب فصتملا نأ ملعاف كريغ

 اهيلع هللا دعوت ةيصعم طق يتأي ال نمؤملا نأ يخأ اي ملعت نأ :اهيلع هيبنتلا يغيني يتلا ةليلجلا



 رياكألا دئاقع نابب يف رهاوجلاو تبقاويلا نم يناثلا ءزجلا 1

 فلكملا اهب ىري الو هيدي نيب سوفنلا اهب لذيل الإ فيلاكتلا ىلاعت هللا لعج امو .لجو ّرع هللا
 زع هللا ةرضح نم هب جرخأ يذلا سيلبإ بنذ كلذ نإف ىلاعت هللا قلخ نم دحأ ىلع هسفن فرش
 . ىهتنا بذاك وهف لالذإلا مدع عم برقلا ماقم ىعذا نم لكو لجو

 ردابتي دقو هذسج دوسا ةرجشلا نم لكأ امل «مالسلا هيلع مدآ نأ درو دق :(تلق نإف)

 .ام ًاصقن ةيصعملا هيف ترثأ ؛مالسلا هيلع مدآ نأب نذؤي كلذ نأ ناهذألا ىلإ

 امك هتدايس لوصح ىلع ةمالع وه لب هصقن ىلع ةمالع هندب دادوسا سيل :(باوحلاف)

 ةنجلا نم دوسألا رجحلا لزن» :ثيدح ىلع مالكلا يف نيعبسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هركذ

 مدآ دسج دادوسا يف لوقلا كلذكو :لاق . (مدآ ينب اياطخ هتدوسف نبللا نم ًاضايب دشأ وهو

 الولو ءاقطصالاو ءابتجالا هثروأ كلذ نأل هتدايس ىلع لدي ةرجشلا نم لكأ امل ؛مالسلا هيلع

 الف «ضيبأ وهو ةنجلا نم جرخ امل دوسألا رجحلا كلذكو هتدايس ترهظ امل ةرجشلا نم هلكأ
 هنارقأ نع هب زيمتيو ةنجلا ىلإ عجر اذإ ايندلا راد يف هتدايس هب فرعت هيلع رهظي رثأ نم دب

 لدي ام ناوكألا نم نكي ملو ضرألا يف هللا نيمي هلعج يف يهلإلا بيرقتلا ةعلخ هيلع هب رهظيو
 نم هجورخب ًاديس راص هنأب انث ًامالعإ داوسلا نول ىلاعت هللا هاسكف دوسألا نوللا الإ ةدايسلا ىلع

 .ايندلا ىلإ ةنجلا

 0 اراهظإ ةكم مق مر ءادوسلا ةمامعلا ع هسبل رس وه كلذ لعلو مهريغو

 هتلعج :يأ .مدآ ينب اياطخ هتدوسف ثيدحلا يف هلوق ىنعم نأ ملعف .ةمعنلاب ثدحتلا باب نم
 ضرألا ةهطوبه نأ هتدايس ىلع لدي وه مدآ دلج دادوسا يف لوقلا كلذكو هايإ مهليبقتب اديس

 . يقرتلاو لسانتلل هل ةفالخ طوبه

 هيلع مدآل ءامطصاالاو ءابتجالا هيشي رجحلا ليبقت ناكف ةدايسلاو ءابتجالا ههجو :(انلق)

 . مهاياطخل ببسب هينبو «مالسلا

 ةفلاخملا هركي نأ نمؤملل دب ال هنإف ةبوقعلا هنع تطقس قحلا هلبق اذإف بئات وهف مدنلا هب ماق

 لمع وذ اهيلع ًامدانو ةيصعم اهنأب ًانمؤمو اهل ًاهراك هنوك نم وهف اهلمع لاح يف اهب ىضري الو
 أئيس رخآو ًاحلاص المع اوطلخ نيذلا نم وهف ءيس لمع وذ اهل العاف هنوك نم وهو حلاص

 وذ هنأ رمألا لصاحو ةبوتلا نم هل دب الف عوقولا ةبجاو هللا نم ىسعو مهيلع بوتي نأ هللا ىسع
 :ىلاعت هلوق يف لاقو رم امك دحاو هجو نم ءىيس لمع وذو هوجو ةثالث نم حلاص لمع

 ؛ :ةنزلزلا © 0 ُدَرَب انش َرََّد لاكشي لمشَي نسر 67 ْهَرَم ريح َوَنَد لاكن ْلَمْمَي نَمَه
 ناك نإف هلمع ام لكل هتيؤر نم دب ال نكلو هب ةذخاؤملل ةيآلا هذه يف هناحبس ضرعتي مل .[4-



 ماع مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع تايب يف :نوثالثلاو يداحلا ثحبملا

 ؟هب كربتلاو هليبقتو رجحلا اذه ىلع دوجسلاب سانلا رمأ ملف :(تلق نإف)

 كلذب هتدايس ترهظف مهاياطخ نم مهل ةرافك نوكيل كلذب اورمأ امنإ :(باوجلاف)

 يتلا ةروصلاب اوهز امبر مدآ ينب نإف ءاهب مايقلاب لخملاو ةيدوبعلا بادآب مئاقلا زييمت هب لصحو

 دوجسلاب ىلاعت قحلا مهرمأف مهاوس ام ىلع مهيلع قحلا اهعلخ يتلا تالامكلابو اهيلع اوقلخ
 ىلاعت هللا يضرف عاطأ نم مهنمف «مهنم ةبتر صقنأ هنأ عم ةبعكلا وه يذلا دامجلا ةهج ىلإ

 .هيلع هللا طخلسف ىصع نم مهنمو ؛هنع

 ةيصعم يف عوقولا نم هعئمت دبعلل لجو زع هللا ةفرعم لوصح نإ :موقلا لاق :(تلق نإف)

 نم هلكأ يف مقو فيكف لجو زع هللاب نيفراعلا سوؤر نم «مالسلاو ةالصلا هيلع مدآو هللا
 . ةرجشلا

 الب فراعلا عنمت ةفرعملا نأ :نيتئامو عباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 هملع اهي قبس ةمكحل هيلع هردق اميف رباكألا نم ًأدحأ عقوي نأ ىلاعت هللا دارأ اذإ نكلو .كش

 كلذب دصقي الو قحلا هجو هيف هل عقي ليوأتب كلذ يف عوقولا هل ىلاعت هللا نيزي نأ دب الف

 كلذب ةيصعملا يف برقملا كلذ عقو اذإ مث «مالسلا هيلع مدآل عقو امك ةمرحلا كاهتنا لمعلا

 هيلع مكحي كلذ دنعف ىصع هنأ ملع أطخأ هنأ عوقولا دعب ققحت اذإف هداسف هل هللا رهظأ ليوأتلا

 هنم لعفلا عوقو لاح يف امأو تصع اهنأ هسفن دنع هسفن ىلع دهشيو ىصع هنأب ةعيرشلا ناسل

 مكحلا نيع كلذ نأ هنم ًاداقتعا ام رمأب هاوتف نامز يف دهتجملاك وهف ليوأتلا ةهبش لجأل الف
 مكحي رهاظلا ناسل نوكيف أطخأ هنأ ليلدلاب هل رهظي لاحلا يناث يفو ؛ةلأسملا يف عورشملا

 . كلذ لبق ال ليلدلا روهظ نامز يف أطخأ هنأ هيلع

 ؟نيلهاجلا ةبوقع مأ دشأ بنذلا ىلع نيفراعلا ةبوقع نوكت لهف :(تلق نإف)

 تناك امبرو مهب ىلاعت قحلا ءانتعا ةدشل دشأ ىلاعت هللاب نيفراعلا ةيوقع نأ :(باوجلاف)

 ام الإ فراعلا ةبوقع نم نكي مل ولو لهاجلا تالز نم ةلز نيعبس ىلع مجرت فراعلا ةلز
 ىلع دشأ لجخلا كلذ ناك امبر لب ةيافك كلذ ناكل لجخلاو ءايحتسالا نم هدنع لصحي

 ءزواجت دعوت ام اذإ ميركلاو ةرفغملاب هيلع هللا ةمعن ميظعو ىنج ام ميظع ىري هنإف هل رفغ نمم
 بابلا يف لاكو . ملعأ هللاو ءكلذ ىف لاطأو هديبع نع ماركلا نم ةفصلا هذهب ىلوأ هللاو ءاقعو

 ضارمأب فراع دشرم خيش ةراشإب الإ دجاوتلا دحأل زوجي ال : نيتئامو نيثالثلاو سماشخلا

 . نطابلا

 نأ عامسلا يف هللا لهأ طرش نم :نيتئامو نيثالثلاو سداسلا بابلا ىف لاق :(تلق)

 مهقيرطب نمؤم ريغ وأ مهسنج نم سيل نم مهيف نوكي ال نأو ءهدحاو لجر بلق ىلع اونوكي
 ال ءايبنألا رافغتسا :نيتئامو نيعبرألاو عباسلا بابلا يف لاقو . شوشي ءالؤه لثم روضح نأ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا ب14

 ءازج ةيوقعلا نأل كلذو ةبوقعلا نم مهيلع دشأ ةرفغملا نأ امك «ةرهاظلا ةيوقعلا نم فراعلا
 لازي الف كلذك سيل نارفغلاو هنيد ىفوأ نم ةلزنمب وهف هنم ءافيتسالا دنع ةحارلا دبعلا دجيف

 امك .يضقنتو موي يف ةديدشلا ةبوقعلا نم دشأ كلذو ةليوط ةدم ءايحلاو لجخلا مزالم فراعلا

 اذإ ىلاعت قحلا ناك ءانركذ يذلا ىنعملا اذهلو 14١[. :ةرقبلا] 4ِلدَصلأ ّنِم ٌدَّمَأ ُةئنْلاَو 8# : ىلاعت لاق

 باذع الو ىحتسال ركذت ول هنأل هايإ هاسنأو هركذت نيبو هنيب لاحأ هبنذ هل رفغو هدبعب ىنتعا

 ءايحلا بحاص نإ ىتح هقح يف ةئيسم يه نم اهيلع معني نأ نم مظعأ ةفيرشلا سوفنلا ىلع
 4اًيِسَن اين ُتنُكَو اذه لق تي تْيَثَي# :ةلماكلا تلاق امك ًاروكذم ًائيش نكي مل هنأ دوي
 اهيبأب الو اهب قيلي ال ام اهيلإ اوبسن نيح نيقولخملا نم ناك امنإ اهءايح نأ عم [؟* :ميرم)

 اهأربف [14 :ميرم] هاني ِكّمَأ تنك اَمَو ءوَس ًارتآ وَ نك ام :لاعت هلوق هيلإ راشأ امك ءاهمأو

 بر نم ءايحلاب فيكف اهموق نم ءايحلا باذع نم اهلاث ام لجأل اهيلإ بسن امم ىلاعت هللا
 . يصاعملاب هترهاجممو دودح يدعت نم ذيعلا هققحي اميف نيملاعلا

 تانسحب تلدب نوكت نأ هتائيس هدنع ىسني ىلاعت قحلا نوك نم مزلي لهف :(تلق نإف)

 , 97١ :ناقرفلا] تكتسح مهتاتيس هدأ ليَ هل 90 : ىلاعت هلوق يف هيلإ راشأ امك

 ةيلكلاب هبونذ دبعلا نايسن يف نإ :نيفراعلا ضعب لاق نكلو «كلذ مزلي ال :(باوجلاف)
 نأ كلذو «بئذلا نايسن ليدبتلا ةمالع نم نإف تانسح هتائيس لدب هنأب هللا نم ةميظع ىرشب

 كلذ ديؤيو .ةعبرألا تادوجولا نم دوجو ةروص بنذلل قبي مل تانسحب هللا هلدب اذإ بنذلا
 نآلا ىلإ هنإف ةديدج ةبوت هل ثدحيلف ناسنإلا نهذ نم بهذي مل بنذ لك :نيفراعلا ضعب لوق
 ًايلع يديس تعمسو .ميظع رمأل الإ انقلخ ام هللاوف هرمع لوط رافغتسالا نم رثكيلو لدبي مل
 نأل مهب ةمحر مهبونذ هئايلوأ صاوخ ىلاعت هللا ىسنأ امنإ» :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا

 :اولاق اذهلو .«دعبلاب نذؤت ةحيبق ةروص ىلاعت هللا نيبو هنيب لعجي هنأكف هبنذ ركذت املك دبعلا
 :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو .ىهتنا ءافج ءافصلا تقو يف ءافجلا ركذ

 ناك [؟ :معفلا] «َّرَثَأَت اَمَو َكْلَد نم َمّدَكَت ام ُهَنَأ َكَل َرفَتِإ# دك دمحم ىلع ىلاعت هللا لزنأ امل
 اهلقعتي ال بونذلا كلت نأ ىلع اهيف ناك يتلا ةرضحلا ءافصل بنذلا نم دشأ هيلع بنذلا ركذ

 «نيبرقملا تائيس راربألا تاتسح باب نم فيرشلا هماقم ىلإ رظنلاب بونذ اهنأل .رم امك انلثم

 الف مهماقم يف انل قوذ ال هنأل انلوقع نع قدت رومأ نع وه امنإو ائيوثذك ةقيقح بنذ نع نوكي

 .بنذلا نم نحن هلقعتن ام ىلع مهبونذ لمح زوجي

 *؟ :حتفلا] كّرّفَلَت امو َكِلَد نب َمّدَقَم اَم ُهَّمَأ َكأ َرِفَثَِلا8# :ىلاعت هلوق لمح حصيو :(تلق)

 ذاك اميل هب ىحوأ الولف بذ هنأب تمكح يلا يه تييرش نأ ثيح نم ابلإ بنذلا ةبسن ىلع
 دقو هللا هركذ يبن لك بنذ كلذكو ريدقتلا اذهب هتعيرش ىلإو هيلإ فاضت هتمأ بونذ عيمجف ًابنذ

 م ُهَّنَأ َكَل َريَتِل © :ىلاعت هلوق ناك امف هرهظ يف اوناك نيذلا هونب ىصع امنإو مدآ صعي مل :اولاق



 نك مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع نايب يف :نوئالثلاو يداحلا ثحبملا

 اذه ببس ام :هل ليقف ءاكبلاب هدنع بحتناف رادج ىلع رم نيفراعلا نم ًاعشخش نأ انغلب امك
 هيلع يكبي داكي ال بنذلا اذهو هبحاص نذإ ريغي بارت نم تمميت يننأ يل عقو :لاقف ؟ءاكبلا

 عباسلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاقو .مهريغ نع الضف اننامز يحلاص نم ولو دحأ

 َرَذَلَت اَمَو َكْلَد نم َمَّدَمَت ام ْدَنَأ كَل ٌرْفَمِلا# :ىلاعت هلوق لزن نيح نم «تاحوتفلا» نم نيتئامو
 ناكو ءةيحد ةروص يف الإ طق ليربج هيلع لزن امف بئذلا ركذ نم لَو يبنلا ملأتو .[؟ :حعفلا]

 ىلاعت قحلا نأكف هنامز لهأ لمجأ ةيحد ناكو ءاش ٍةروص يأ ىف هيلع لزني ةيآلا هذه لوزن لبق
 مظعأ كنأل نسحلاو لامجلا ةروص الإ كنيبو ينيب اما :لاحلا ناسلب ِكو دمحمل لوقي
 وأ صرب نم ةهاع مهنم دحأ يف نوكي ال نأ ءارزولل يغبني هنأ كولملا بادآ يفو .«بيبح

 ريغ نم هتجاح نوضقي لب ةهاع هندب يف دحأ طق مهيدي نيب رضحي ال نأو ةقلخ هيوشت وأ ماذج

 الإ ةئيدملا لخد لماح هتأر ام هنأ ةيحد لامك نم ناكو .مهفاف ناطلسلا يدي نيب هوفقي نأ

 يف ام لماوحلا قلت مل امنإو لامجلا كلذ دوهش نم اهسفن يف اهكردأ امل اهنطب يف ام تقلأ

 سانلاو عرشم هنأل براقتي ال امب ةيحد نم لمجأ هنأ عم دقي هللا لوسر ةيؤر دنع اهتنطب
 دحأ رمؤي مل ةيحد فالخب مهب ةمحر سانلا بلاغ نع هلامج ىلاعت هللا رتسف هتيؤرب نورومأم
 . هتيؤرب

 تعقو ىتلا ةيصعملا سفن ريصت له تانسحلاب تائيسلا ليدبت ةروص ام :(«تلق نإف)

 ا ؟هيصعي ناك نأ دعب ىلاعت هللا عيطي دبعلا ريصي مأ دبعلا ةفيحص يف ةنسح

 يف ةئيسلا مسا لدبي نأ ليدبتلا روص نإ :فشكلا لهأ ضعب هلاق امك :(باوجلاف)
 وأ ةريبك ةنسح اهئاكم بتكت ةريبك ةيصعملا تناك نإف اهلكاشت ةنسح اهناكم بتكيو ةفيحصلا

 حص نإ ديعلاب ىلاعت هللا تايانع مظعأ رمألا اذهو ةريغص ةنسح اهعضوم بتك ء«ةريغص تناك

 ةحلاص ًالامعأ ةفيححصص يف هل ىلاعت هللا بتكب مث ةيويندلا تاوهشلا يف اهظح- سفنلا يطعي هنأل
 .هيلع معنلا ربكأ نم كلذ ىأر تانسح فراعلا تائيس لدب اذإ ىلاعت هللا ملعف اهنيع ملعي مل

 أر اذإ دوهشلاو فشكلا ىلع هبر صاوخلا نم دحأ يصعي نأ حصي لهف :(ليق نإف)

 تءاج يتلا هتمأ بونذ عيمج رفغ دق ىلاعت هللا نإ ولي هل ًائيمطت الإ .4َرَّثََت اَمَو َكِلَد نب ٌمَكَكَت

 ىلع بجاولا نمو عامل عقو امك ايندلا راد يف ههيلع دودحلا ةماقإب ةبوقع دعب ولو هتعيرش اهب
 مهنع اتبجأ نم هبحيو «لجو زع هللا هبحي امم كلذو هدهج رباكألل ةبوجألا لاحتنا نمؤم لك
 نيعبرألاو نماثلا بابلا يف لاقو .ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع ىلاعت هللا ىقلن يذلا انداقتعا اذه مهفاف

 نإو خيش الو ةلئاع الب ناك نإ ايندلا نم هديب ام يمر نم ىلاعت هللا قيرط بلاطل دب ال :نيتئامو

 ل ينيب الو تطاير ارها ةيلكلب اهنع جرشو خيشلا يدي نيب ام مر ريتعم عيش ةيبرع بسس ا

 ناك ولو هيمري لب ايندلا نم هديب ام جارخإل حرشني ةلاح رظتني نأ هل ّيغبني الو :لاق اكلم طق
 خيش كاذ ذإ انل نكي مل ذإ لاملا نم انيديأب امع انجورخ ناك اذكهو :لاق هل ةبحم هنطاب يف



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا م15

 ؟هيلع هللا هردق ام ظوفحملا حوللا يف

 ةرضح يف هبلقب فشك امب صوصخملا نأل ءٌدبأ فراعل كلذ حصي ال :(باوجلاف)

 ريغ الإ ىلاعت قحلا دهشي ال فشكلا ىلع ىلاعت هللا ىصع هنأ ردق ولو . ماودلا ىلع ناسحإلا

 . لعفلا كلذ يف هنع ضار

 ًاردق هللا رمأ ناكو :لاقف ؟فراعلا يصعيأ لثس نيح ديزي يبأ لوق مدقت دق :(ليق نإف)

 . يصاعملا رئاس يف فراعلا عوقو زوجف ًارودقم

 يصاعملا نع ًالضف ناميإ دعب رفكي نأ يلولا قح يف زئاجف كلذك وهو :(باوجلاف)

 كلذ ديزي وبأ زوج امنإو .لجو زع هللاب هتفرعم دعب ىصع هنإف سيلبإل عقو امك ةيمالسإلا

 وأ نييزت وأ ليوأتب باجحلا عم نكل اهيف هعوقو نم دب الف ةيصعملا فراعلا ىلع ردق ىلاعت

 لوقعلا يوذ بلس هردقو هئاضق ذافنإ ىلاعت هللا دارأ اذإ ثيدح هيلإ راشأ امك ءوهس وأ ةلفغ

 لوقع ال اهنايصع لاح لجو ّزع هللا يدي نيب اهنأ ةركاذلا لوقعلا : ينعي ثيدحلا .مهلوقع

 .ملعأ ىلاعت هللاو طلغلاو كايإف فيلكتلا
00 

 .[4؟ :رجحلا] «ُندَطْلُم ّمِبيلَع كَ سْبَل ىداَب' َّنإ# :العو لج قحلا لاق دق :(تلق نإف)

 هيلع مدآ لكأ يف ةطساو سيلبإ ناك فيكف نيقيب صاصتخالا ديبع نم «مالسلا هيلع مدآو

 . ةرجشلا نم « مالسلا

 نم «رورغب هالد امنإو ةيصعملا باب نم «مالسلا هيلع مدآ تأي مل سيلبإ نأ : (باوجلاف)

 هللا كاهن امنإ :لاق هنأ اهنمو .نيحصانلا نم هل هنإ ىلاعت هللاب «مالسلا هيلع مدآل هفلح كلذ

 هيلع مدآ نع ةبوجألا يف روهشم وه امك :اهنمو ءاهرمث لكأ نع ال ةرجشلا برق نع ىلاعت
 . لكألا وه يذلا هنع ههني مل ام ةروص نم هاتأ امنإو دنع يهن ام ةروص نم هاتأ امف ءمالسلا

 هل دسجت هب ًأطيحم ظفحلا وأ ةمصعلا هجو ىأرو دبع ءاوغإ دارأ اذإ سيلبإ نأ : كلذ حاضيإو
 هنذأ لبق نم ءاوغإلاب هيتأيو ناطيش ال ناسنإ هنأ الثم يلولا كلذ ليختيف ؛هلثم ناسنإ هروص يف

 لالدتسالا يف لاطأو اذه يموي ىلإ لاملا كلذل ىرج ام لأسأ مل ينإ مث :لاق كلذ يف همكحن

 :هط] 4امْلِع ٍنَدِر بر لقول :ىلاعت هلوق يف نيتئامو نيسمخو دحألا بابلإ يف لاقو كلذ ىلع

 هناحبس قحلا رمأي مل كلذلو هنم ىوترا امف ءيش نم ةدايزلا بلط نم لك نأ ملعأ 4

 ايد ءاطعلاو «ةدايزلا بلط قلطأ لب دودحم دح الو نيعم تقو ىلإ ملعلا بلطب ىلاعتو

 ملعلا كلذ هاطعأ ًاملع لان املك هنأل ًادبأ ىوري ال ناشطع ملعلا بلاط لازي الف ءةرخآو

 ماودلا ىلع هيف قلخي ام لهج نم الإ يرلاب لاق امف يِهّلِإ وأ ينوك رخآ ملعل دادعتسالا

 ريغ ىلإ ًاقالخ لزي مل ىلاعت قحلا ناك اذإو هبرب هل ملع الف هسفنب هل ملع ال نمو «رارمتسالاو



 م1 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع ثايب يف :نوثالثلاو يداحملا ثحبملا

 الإ هتمحر لهو .ميحر روفغ هللا نإ :هل لوقي نأ هاندأ ًاليوأت هيلع رجح اميف هيلع لخديف

 كلثم نإف لعفا :هل لوقي هيلإ ىغصأ اذإف يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش مكيبن لاقو ؛نيبنذملل

 كلذو ليوأتلا ةيصعملا هذه ليلد لمتحا دقو ليوأتلا لمتحي ال هليلد ناك اذإ الإ بنذلا هرضي ال
 ليوأتلاب هتسوسو نود ًءادتبا هللا ةيصعم ىلع مدقي ال لقاعلا ناسنإلا نأ ملعي سيليإ نأ

 وأ بنذلا يف هعوقو يف داهتجالا لهأ نم دبعلا راص لصألا اذه سيلبإ هاطعأ اذإف «نييزتلاو

 لوق ًاركاذ ديعلا ماد ام ظوفحملا دبعلا كلذ نم هدارم ناطيشلل متي ملف رجأ هلف أطخأ نإف هكرت

 .مالسلا هيلع مدال عقو امك ةرورض عقو سيلبإ هلاق ام يسن نإف سيلبإ

 ال ةيفاص ءايفصألا بولق نأل ةرجشلا نم ءاوحو مدآ لكأ امنإو :نيدلا ييحم خيشلا لاق

 يف دلخلا هتبقعأ ةلكألا كلت نأ مدآل ىلاعت هللا ةيانع نم نكلو مهيلع بذكي ًأدحأ نأ دقتعت
 نأ هل هدصق ناك امنإ مدآل وه هدصق ام ريغ نم نكل سيلبإ فنأ مغر ىلع ىلبي ال ًاكلمو هتنج
 .هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلاو مدآ ىلع ىلاعت هللا باتف هنم بوتي الو بنذلا يف عقي

 لع َكْدَأ لك» :مالسلا هيلع مدآل هلوقب دصق سيلبإ نوكي نأ نكمي لهف :(تلق نإف)

 مل سيلبإ نإف ؛هيلإ مالسلا هيلع مدآ رمأ لآ يذلا ريخلا 1٠١( :همل قبب اّل ِكُْمَو ردا َوَرَجَس
 ؟اتقو نيعي

 .ةتبلا هتيرذو مدآ ىلإ ريخ هل سيل هنأل ًادبأ كلذ دصق سيلبإ نم حصي ال :(باوجلاف)

 دصق ام دض هيفطصيو هيبتجيف ًالثم هيلول ةبقاعلا نسحب ةيئاخ هتسوسو دري ىلاعت هللا امنإو
 هللا ذاعم هبر مدآ صعي مل :لوقي نيدلا يبحم خيشلا ينيرعلا سابعلا وبأ خيشلا ناكو . سيلبإ

 رئاسل ةنيفسلاك ناك هرهظ نأل ءاقشلا لهأ مه نيذلا هتيرذ نم هرهظ يف ناك نم ىصع امنإو
 يفو اهلك ةرجشلا تلكأل مدآ ناكم تنك ول :لوقي يناسملتلا نيدم وبأ خيشلا ناكو .هدالوأ
 اهلك ةرجشلا لكأل ريخلا نم هيلإ هرمأ لوؤي ام ةرجشلا نم هلكأ نيح مدآ ملع ول :ىرخأ ةياور
 هتيرذ تيسنف مدآ يسنو هتيرذ تدحجف مدأ دحجف ثيدح ىلع مالكلا خيشلا طسب دقو .ىهتنا

 برضأ نأ يل حنس دقو مولعلا كلت بئارغ يف بجعلا رت هعجارف «ةئامثالثو سماخلا بابلا يف

 ملعا :نيتئامو نيتسلاو يناثلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو ةياهن ريغ ىلإ مولعلاف انيف ةياهن

 ناك نإو هللا نم ىدهو قح ىلع ةعيرشلاب مكاحلاو اهلك قح اهنأل ةقيقح ىمست ةعيرشلا نأ
 وأ مكاحلا اذه مكح امك هللا دنع وه له نكل قح ىلع هيلع موكحملاو لطاب ىلع هل موكحملا

 نإف رظن قيقحتو ةلدأ ريس ىلإ جاتحت ةلأسملاو :لاق .ةعامج لكب :لاق رمألا سفن يف وه امك

 يف لاقو ءادهش ةعبرأب اوتأي مل اذإ اوقدص نإو تانصحملا ن نيمارلا يف هللا اهعقوأ دق ةبوقعلا

 مكحلا يف ررق امك ءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الوت اهيف أبذاك يئارلا ناك كلذ يف ةصاخ ةيضق

 هذهب ديري له كتلوأ :هلوقف [1+ :رودلا] 4َتْوبذَكْلا ْمُه هنأ َدنِع كهوف لَنَا أَي مل ذي
 هيمرل ناك امنإ يمارلا دلج نإف كلذ يف مكحلا مومع ديري وأ «ةصاخلا ةيضقلا هذه ةراشإلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا لل

 موقتو هريغ اهيف عقي امك ةضحملا ةيصعملا نم مالسلا هيلع مدآ هيزنت ًائيقي هب ملعت ًالثم كل
 _ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملعا :قيفوتلا هللابو لوقأف مالسلاو ةالصلا هيلع كيبأ قح بجاو ضعبب

 حتاف نم دب الف هيدل لوقلا كلذ لدبي ملو موقل ةواقشلاو موقل ةداعسلاب هملع قباس يف ىضق امل

 سيلبإف ةداعسلا ةضبقل أحتاف مالسلا هيلع مدآو ةواقشلا ةضبقل ًاحتاف سيلبإ ناكف نيتضبقلا حتفي
 هملع عم مدآ نإف فارتعالاو ةبوتلا يف هراثآ اوفتقا نيذلا هتيرذو وه ديعس مالسلا هيلع مدآو يقش

 اَْمَحَيَيَو ال َرفْنَت رَل نِإَو نأ آََلَط اَنّيَر# :لاقو هبنذب فرتعا ءردقو ءاضقب ناك هيف عقو ام نأب
 اوعقو اذإ نوجرخي فيك هينب ملعيل هسفن ىلإ بئذلا فاضأو [77 :فارعألا] َنرِيَْلا ّنِم وكت

 سيلبإ اهيف عقو امك فارتعا الو ةبوث ريغ نم يصاعملا ىلع نورصي الو مثإلا نع ةيصعم يف
 مكح العو لج قحلا عم هل عقو اميف «مالسلا هيلع مدآ مكح ناكف نجلاو سنإلا نم هدونجو
 يف ًانوئكم ناك ام دوجولا اذه يف رهظأ نأ ديرأ ينإ :هنيبو هنيب اميف هل ىلاعت قحلا لاق دبع

 لبق يدابع ىلع يتجمح رهظتو ءايقشألاو ءادعسلا نم اهتارضح لهأ يف يئامسأ مكحبو يملع

 ًادحأ جرخي ال نأ ميركلا نأش نمو ميرك انأو كلذب قيس يملع نإف يراوج نم مهجرخأ نأ

 اذإف «يرس نم كل هتلق ام عامس نع نيبوجحملا نيب هيلع ماقت ةرهاظ ةجحبب الإ هراوج نم
 كيلع ميقأل برقاف اهنم برقلا يف كل تنذأ ينأ ملعاف ةرجشلا هذه برقت ال :كل تلق
 اهيف فيلكت ال اهيف تنأ يتلا رادلا هذه نإف لامعألاب كيقرتو كتفالخ راد ىلإ كجرخأو ةجحلا

 ةمايقلا موي دعب اهيلإ نينمؤملا رمأ لوؤي يتلا ةنجلا لهأ لامعأ يه امك هلامعأب دحأل يقرت الو
 ءارو نم ًارس هديس هيف هل نذأ ام ىلإ ردابي نأ الإ رسلا اذه بحاص دبعلا عسي الف ءاوس
 قحلا هرسأ يذلا رسلا كلذ عامس نع نيبوجحملا دنع الإ ةيصعم كلذ نكي ملو نيبوجحملا

 نم نذإلا نإف ىمهدنع ةيصعمب كلذ سيلف كلذ نوعماسلا نورضاحلا امأو ؛مالسلا هيلع مدآل
 ثلاثلا بابلا يف خيشلا هب حرص امك ةرضحلا كلت يف دحاو هي رمألاو ءيش لعف يف قحلا

 ناسل يف امهنيب قرف امنإو يذمرتلا ميكحلا ةلئسأ نم نيثالثلاو نماثلا باوجلا يف نيعبسلاو

 قحلا ىفتكا ةدارإلا فالخب رمألا ذإ ةعيرشلا ماكحأ يف ةدارإلا ريغ رمألا نإف طقف عرشلا رهاظ

 ال هلل كإ# كلذب هزمأي نأ ريغ نم لعفلا كلذ عوقو ىلإ نطابلا يف دبعلا ءاجلإب اهيف ىلاعت

 ةبوقعلا لصحتو رمألا سفن يف روز دوهش ءادهشلا نوكت دقو ءادهش ةعبرأب ءاج ام هنوكلو

 ىلعو ايندلا يف هيلع مكحلا توبث عم ةرخآلا يف ماتلا رجألا هلو لتقيف يمرملا يف مهتداهشب

 دوهش ةداهشبو :هلوقب ايندلا يف حلا مكح نإو ىرخألا يف ةبوقعلا يرتفملاو ءروزلا دوهش

 نحلأ نوكي مكدحأ لعلو ىلإ نومصتختل مكنإو مكلثم رشب انأ امنإ) :ِةق# لاق اذهلو هيف روزلا
 هل ىضق دقف راثلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف هذخأي الف هيخأ قحب هل تيضق نمف رخآلا نم هتجحب

 ةبيغلا ىلع ناستإلا بقاعي امك ةرخآلا يف هيلع ًابقاعم هنوك عم أقح هل هلعجو هيخأل قح وه امب

 مث .كلذ يف لاطأو ؛«ةداعسلا هب نرتقت عرشلا يف قدص لك امقف اقدص امهنوك عم «ةميمنلاو



 5518 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع نايب يف :نوثالثلاو يداحلا ثحبملا

 تلعف ام نيفراعلا ضعب لوق :لوقي نيدم وبأ خيشلا ناكو .مهفاق [؟48 :فارعألا] 4 محملا أَي

 ءادن يف نأ ملعف .ىهتنا ةيلزألا ةدارإلا انه نذإلاب هدارم ىلاعت هللا نم نذإب الإ ينالفلا ءيشلا

 هللا دودح نودعتي يذلا نيبوجحملا هتيرذل ًاميظع ًاعفن ةياوغلاو ةيصعملاب مدآ ىلع ىلاعت قحلا

 ةلاصألاب مدآل ةدوصقم ةيصعملا كلت نكت ملف فارتعالاو رافغتسالاو مدنلا يف مهيبأب نوسأتيف
 نم هلكأ يف هل ىلاعت قحلا نذإ عم مالسلا هيلع مدآ ىكي امنإو هتيرذ نم نيواغلا بونذ يه امك

 .ًايروص هؤاكب ناكف هتيرذل ًاعيرشت نيدم يبأ مالك يف رم ام ىلع رس ةرجشلا

 يف هعوقو نود فرصلا ةعاطلاب ةداعسلا ةضبق ءمالسلا هيلع مدآ حتفي مل ملف :(تلق نإن)

 ؟اهنم هتبوت مث ةيصعملا

 هتمحرو هللا لضف ةعس كلذب مدآ رهظيل ةيصعملا عوقو دعب رمألا ناك امنإ :«باوجلاف)

 ةضبق حتف هنأ ولو «ىلاعت هيصاعم يف نوعقي مهنأ هملع يف قبس نيذلا هدابع ىلع هملحو

 «فلاخملا ملاعلاب ةقلعتملا ةيهلإلا ءامسألا نم ريثك تارضح تلطعتل ةضحملا ةعاطلاب ةداعسلا

 هيلع ملحي وأ محري وأ هل رفغي نم مدعل ملح الو ةمحر الو ةرفغم ىلإ جاتحي ال عئاطلا ذإ
 رفغيف ىلاعت هللا نورفغتسيف نوبنذي موقب ىتأو مكب هللا بهذل اوبنذت مل ول ثيدح كلذ ديؤيو

 قرفكلا ني ٍصْيَأْلا َلَع ردك ال ير :هلوق يف مالسلا هيلع حون نع باوجلا امأو .كلذ ملعاف مهل
 رثكأ ىلاعت هللا بضغ مهيلع دتشي نأ فوخ مهب ةمحر كلذب مهيلع اعد امنإق [16 :حون] «اَراَيَد

 ينفوت مهللا ةنتف يف هعوقو نم فاخ اذإ اندحأ لوقي نأ هلو دمحم انيبن انرمأ دقو هيف اوناك امم

 .كلذ نم ءايبنألا اشاح يسفن بضغ نم هموق ىلع هؤاعد نكي ملف يل ًاريخ ةافولا تناك اذإ
 ّلَع ردد ال نب 3 : هلوق ةمايقلا موي اهب رذتعي يتلا حون ةوعد تسيل :نيدلا يبحم خيشلا لاقو

 مل اميف هللا ىلع مكحت هنوكل [17 : :حون] 4اراَتَح ارياف الإ أودِإَب الوإ# :هلوق يه امنإ * ضر

 كت اَلَوإ» :ىلاعت هلوق لزن امل هي لاق بدأ دعب بدأب هءايبنأ يبري قحلا لزي ملو هفرعي
 نع باوجلا امأو .ىهتنا يبيدأت نسحأف يبر ينبذأ [48 :ملقلا] © موُطكَم وْهَي نات ذإ ِتْوْلَ ٍبِحإ

 دارج نم نالجر ؛هيلع ىلاعت هللا رطمأ امل هبوث يف بهذلا هعمج يف مالسلا هيلع بويأ ديسلا
 كريخ نع يل ىنغ ال نكلو بر اي ىلب :لاقف اذه نع كتيتغأ نكأ ملأ هبر هل لاقو بهذ نم

 قح لكلو ىح ةعيرشلاو ؛ةقيقحلا نيع ةعيرشلا نيعف :نيتئامو نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف لاق
 يفانلا يسحلا دوجولاو يرصبلا دوهشلا ةلزنم لزني ام اهتقيقحو اهنيع دوجو ةعيرشلا قحف ةقيقح

 نم ةعيرشلا نإف ًادبأ ةعيرش فلاخت ةقيقح مث امو هفلاخت ال قحللا بلطت ةقيقحلا ذإ ةلمج كشلل
 سانلا قرف دحأ لك هفرعي ال لاثملا زيزع قئاقحلا ىلع عالطالا ناك امل نكلو قئاقحلا ةلمج

 هلوق يف نيتئامو نيتسلاو عبارلا بابلا يف لاقو .ىلاعت هللا كاده ررحيو لمأتيلف . ىهتنا امهنيب

 نم مدآ ينب عيمجل دب ال هنأ ملعا .[؟ :ناسنإلا] «ِهِلَْب جاسم ٍةَمْلُم نم نمل اَنْفَلَس نإ : ىلاعت

 نيح دولوملا لالهتسا ايندلا يف ملألا لوأف ةنجلا مهلوخد ىلإ ءيش دعب ًائيش مالآلاو ةبوقعلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا نيم

 مهلامك صقتي ال مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نع ًالضف ءايلوألا رباكأ نأ باوجلاف .كتكربو
 وهف لاحلا رهاظ نم هيلع وه امل بهذلا عمج مالسلا هيلع بويأ ناك نإف ءاهكاسمإو ايندلا دخأ
 نم دوجوملاب ءافتكالا يه تسيل ىلاعت هللا لهأ دنع ةعانقلا نأل كش الب عناق هنأ عم حيحص
 ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلاب ىلوأ وه ام الإ لعف امف هموق هب يدتقيل كلذ لعف ناك نإو ديزم بلط ريغ

 نأ كي ًادمحم هيبن هللا رمأ نممو ىلاعت هللا ىده نمم ؛مالسلا هيلع بويأو اميس ال هكرت نم

 دقف 1١[ :بازحألا] 4 ُةَنَسَح هوس هلأ لور ىف ل نك َدَّمّل» : ىلاعت لاقو مهادهب يدتقي

 نكل لئاسلا وه عناقلا نإف ةلأسملا يهو برعلا ناسل يف اهباب ىلإ ريرقتلا اذهب ةعانقلا تعجر

 نيعفار يأ [4 :ميهاربإ] «ميسوُمر نقم ةمايقلا موي نيملاظلا يف ىلاعت لاق هريغ نم ال هللا نم

 وهف هبر ريغ لأس نم نأ ملعف .مهمئارج نع ةرفغملاو وفعلا هنولأسي ىلاعت هللا ىلإ مهسوؤر
 نكي مل نإف ءهعم فوقو ريغ نم ىلاعت هللا باوبأ نم باب ريغلا كلذ نأ ىري نأ الإ ملاظ

 هللاو هلأس نم ىلإ نوكرلاب فوصوم لئاسلا نأ ىفخي الو نارسخلاو نامرحلا هيلع فيخ كلذك

 دقف هسنج ىلإ وأ هسفن ىلإ نكر نمو 11١١ :دوه] «ايلَظ نَا لإ وكي الو# :لوقي ىلاعت
 خيشلا لاق دقو 2678 :بازحألا] «اًلوُهَج اًموْلَظ نك 9 ناسنإلا يأ هنإ :ىلاعت هلوقل ملاظ ىلإ نكر
 ءايلوألا لمكو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأ ملعا :نيعستلاو عبارلا بابلا يف نيدلا ييحم

 تاوقألاب سفنألا عفن نم كاسمإلا يف مهقشع ام مهل جتنأ ينافرع عالطاب الإ ايندلا اوكسمأ ام

 الو لخب نع ايندلا اوكسمأ امف ةصوصخم تاقوأ يف اهباحصأل اهلوصو ىلاعت هللا ردق يتلا

 ةفرعملا هتطعأ فيك «مالسلا هيلع بويأ ىلإ رظناو :لاق .كلذ نم مهاشاح نيقي فعض

 ةكتكري نع يل ىنغ الا :لوقي وهو هيلع رطمأ امل بهذلا نم هبوث يف وثحي راص هنأ ةروكذملا

 بهذ ذإ نونا اًذو# : هلوقب هنع ىلاعت هللا هاكح امف مالسلا هيلع سنوي نع باوجلا امأو . ىهتنا

 سنوي نأ هيلع ردقن نل نأ :هلوقب دارملاف .ةبآلا [49 :ءايبنألا ِوْنَّلَع رت ل نأ نطق اًبِضَنَعُم

 :ىلاعت هلوق باب نم هتمحر ةعس نم هذهع امل هيلع قيضي ال ىلاعت هللا نأ نظ مالسلا هيلع

 كلذ رصق هنوكل ىلاعت هللا هذآ امنإو «هيلع قيض :يأ 69 : :قالطلا] « مهر لع رق نمو
 هللا ةمحر نأ نظ املف هتمأ نم هريغ قح يف كلذ رظني ملو طقق هسفن ىلع يهلإلا عاستالا

 محرلا نم هجورخ دنع ءاوهلا هبرضيف هتنوخسو محرلا ةقرافم دنع هدجي امل ًاخراص هتدالو

 ايندلا ةايحلا يف هل دب الف شاع نإو ءالبلا نم هظحب ذخأ دقف تام نإف يكبيف دربلا ملأب سحيف

 ركنم لاؤس هاندأ ملأ نم هل دب الف خزربلا ىلإ لقن اذإف كلذ ىلع لوبجم ناويحلا ذإ ءملألا نم

 هنع عفترا ةنجلا لخد اذإف هريغ ىلع وأ هسفن ىلع فوخلا ملأ نم هل دب الف ثعب اذإف «ريكنو

 هلوق يف .نيتئامو نيتسلاو نماثلا بابلا يف لاقو .نيدبألا دبأ ميعنلا هيضحمت و مالآلا مكح

 رمأ نم حل ٍلُظ :هل ليقف رهظ نيأ نم :يأ .[46 :ءارسإلا] © جورلا ِنَع َكَتوُنَمْنَيَو## : ىلاعت

 حورلا ام :اولاق ام مهنإف مهضعب همهف امك ةيهاملا نع ًالاؤس كلذ ناك امف [40 :ءارسإلا] قر



 ان ماللسلاو ةالاصلا مهيلغ ع ءايبتألا همس تأ ىف :نوئد ةثلاو يداحلا ثحبملا

 نط ةملظ ىف نكسأف هبلق ءاقضو ةييشنم ولعل هرهاذظ ىف ةمللت همس ٍِس أ مهلانت ال ىلاعت

 كف هريدي ناك نم هكهأ نطب ىث انيلح ناك ريح هتلاح ىلع ىلاعت ههمنبل . ىلاعت هللا ءأش 8 توحلا

 5 لجو - هني فنك يف ناك لب بسضاغت وأ :بيشعغي نأ 00 روكي نطوسلا كلذ ض نام لهو

 ىدان لوقلاب خل 3 لعفلاب هل ًاميلعت توحلا نطب يف ةلاحلا هده ىلإ ى !اعت هذ هدد قوس بق عي

 * ىأ للمال ءكيبنألاا «نيسنظلا ني نيكس َفِإ فلئْخإم ت تأ لإ هلل أل نأإ## تاسلظلا ىف

 :هلوقو هتما نع راذتعال 1 ادهو ءاشت ند ىلع كاتمحو ةسيئو ديرت ام عفت بر 5 كناحيس

 ام كمنع نأل ينتملظ تنأام ىلع عج ر يبضغ رث أ : يأ آمال :ءايبنألا] 4 نييدبظلا ني ثلكح#

 نونلا رمشعلاو ءاسنألا ماقمب قبلت ةملت ةيفاخملا دملظ تلاز امل مل لاحجلا ادع ىلع ايلا قلعت

 ىلع ّ ون ويه هنلعم نس تثتوحلا هشدذنق مغلا رم ءاحنف قير دل تاجتسأ هملق ىف ةوبنلا لامك عئاللا

 53 : 35 ا 9 : حرخف .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسنوي ىوس نيتدالو مدا ينب نم دحأ دلوي ملف ةميسلا ة طقلا
 0 .٠ 5 م م0 02 8 5 0 000 2 :
 كك كلذو «:بلعشلاب ىلاعت هأن 0 ١815| .تافاصلا] #* هشضس 0 2 نسو : ىلاعت نات اهك |امسلاك اهيعسش

 هلا هاصغف هسفن نع بابدلا دب نأ عيطتسي ل هفعضل  لفطلا دإ بابذ هيلع لاني الو معان هقرو

 . ها 36 2 0 ا ث-

 يف نل | لثم 0 اك نأ اهتصاخ نم ىتلا ةرجشلا ةدأهب ىلاعت

 نس نيئالثلاو تيلاثلا ب '! يف خيشل كما م رثذ ةنرشخلا ةيق تإف اهلك ر اجهشألا فرو فاللخب هم وعلا

 اد 1 ده تر 00 : ةاوق ش مالسلاو ةكاصلا هياع يسوم ديبسلا نع باوجلا امآو ,1تاح وتفلا#

 فاشي ال ءكيلوألا م دحاءلا نأ مم اماك وهو مالسلا هبلع فاخ فيك [؟١ :ءاىعنا] 4قلنح
 - ا 32 27 - 0 ا - 3

 هكيسفئل "رمت جرب لماكلا نأ اهنم ةوحح و ند ىلوأ فوخلا ماقم :سباوجلاف . ىناعت هنلأ الإ ادذحأ

 عيش "بش رارغلا لماكلا ىلع اسحعل هزأ :اهتمو ءعايل ىألا ن لاحلا : تحاست هقالاحعب بنعضشلا

 بايسألا ليطعت مدع فوخلا يف نأ :اهنمو ؛مثأ كلذ فلاخ نإو مدعلاب هقحتب ما هندب ذو

 نأ ةلاصألاب ىلاعت هللا نم فوخع هه امنأ مهنم هفرخل نأ لاتسيو هرآر ف ىسوم لامك نم ناحف

 با وجا مآ . ملعأ هللا د 3 وهحم كالذو ىلاعت هنيا نم هدقوشل ىلا مهلم هق ميت م ف هاش مهلعاسي

 : لا 8 تانغ َقوُنَأِب اسم قفطف# ىلاعت هلوق 5 يف .ماللسلاو ةالصلا هيلع ناميلس ديسلا مب

 ٌأ 1 تفياثإ *ن 2 هيل لعفي فص وت كر ماللسلاو ةةاملا مهيلع ءايبنألا نأ ىنخحأ 5 ياعم نأ وهك ادور
1 

 نم باوجلا يف ءاج ام هبلأ انشد يذلا هح ولا ٍِى رق نْكلو 7-05 ةغيصلا هدهب ناؤسلا ناك ناو

 :ىراشلا) نأ نت ايي لإ انجزأ كنذكو# : ىلاعت لاق امك اذك وه لقي مل

 ىناعت كنادق 339 : نيتئاعو نيتساأو هسالا تايلا حش لاقو . 00 م 'اعب كوت ف : اح ل ل ال ئ4 طا . اوأ-
0-3 7 3 

 00 0 50 57 : 01 ١ 5 ديك 5 ١
 انتذلا هاطعأ ام هه -سشلا ملص كأ منعا .ةباللا .|[8 : م

 30 3 امنع 1 1 2 ب

 20 أ 0 8 ! 1 3 3 0 : 005 00
 5 كةسوعس دو © اطعم 93 يو حوا سسك سس مك ل ا ات 'اه دش 'دعلا رج ٠ دوهشلاو ةفئماكملا مهانصعضأا ام وه :شقلا ميشو 005 *ةلو ةطنلا اقم األ يذلا

 ةيث راهي ال مالا د تا ع ةملا تلد هل ١ ا امل فه ام
 ءتاهسمم ءالدح الب زل يدخل ايعملا ملمع تنانق .٠ د ةهتسدسا تحاك كنا داب راآ اهب مدعب اص هيلعلا مث امج

 هليلأ اسالك مهجورب اطقم يسييسلم هلي يشل داس لأ .يهسسل اثني ا ياعم هيل ل أاملخلا اش كللش ىف حلقت هد : 0 2 * ج2 بر د عكا 2 'اعت 3 310 م ثا !اذظع مل 8 ير
 منن 33 - هيلا تاما . ب . ءءء ديلا 0 3 3 ها 533 9 3

 1 00 5 1 لل 0 اة 3 101 لا ا وحسا ىلإ م 0 9 5-5 م
 لل ا اب :ام يأ قيساملا رم كه ناش ومص ةانمنأ و هيصت ملا كلمع هدإ يبل هليل مك ويشن و 6 ءانبع 0 0



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءرجلا نضر

 خبطلا ملكح نع 2 هير ركذ مع فكاملا وش يذلا ريخلا بحأ امل هنأ دارملا اهنإو مهلامكل لكاس

 ةالصلا هيلع هملعلو هبر ريشب اباجعإو احرف اهقوسو ليشلا فارعأ ىلع هديب حسمي قفط

 هثلا بح هب داري نأ امإ ريخلل بحلا كلذو ريخعلا بح هدأبع نم ابحي ىلاعت هللأ نأب مالاسل 1و

 مهنإف رايخألل الإ .بحعي ريخلا نأ مولعمو ءبحلاب ريخلا فتضصو .ثيح ليم ريخلا ._لصح وأ هايإ

 4 قر مذ نع ريا يح ُتَيِحَأ قِإ# :مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس لاق كلذلف هنيع دوجو لحم

 ءساجحلاب تراوت امل اذهلو هبح يف ريخلاك ةيحملا ثيح نم ريخلا يف انأ :يأ .185 م

 هذه هل بجوأ ىذلا لحملا كقق هنأل ىلع اهودر :لاقف اهيلإ قاتشا دايجلا تانفاسلا : ىلعي

 نم ةئامو نيرشعلاو عبارلا بابلا يف خيشلا لاق .هل الحم تناك اهلإف ةذوذلملا ةغصل

 انهش اهل سيل سمشلا نأ ليلد سمشلل يراوتلا اولعج نيذلا نيرسغملل سيل : «؛تاحوتفلا»

 امأو .ةتبلا رهاظ هجوب كلذ يف هولاق ام ىلع لدي آل ةيآلا قايسو نومعزي يتلا ةالصلا الو ركذ

 وه امنإ ةنعفلا كلتب دارملاف [؟* :س) 4َنَمّلْم انته َدَقَلَو# : ىلاعت هلوقي هورسف اميف مهحاورتسا

 وأ اهل هير ركذ لع اهبحي له اهار اذإ ءرايتخا نوكيف دب الو ليخلا هشاعتم ناك اذا رايتخاللا

 ءاهيلإ هتجاحو اهلامكو اهنحل ال اهايإ هبر ركذ نع اهبحأ هنأ «مالسلا هيلع ريخأف اهنيعل اهبحب

 ىف لأس ام ىلإ ىلاعت قحلا هباجأف هدعب نم دحأل نوكي ال نأ بلطظ يذلا كلملا نم ءزج اهنإف

 ملل انَدِع ُمَل نإ قل باح ثني قيتأ وأ ندمان ازاطم اًذه# :هل لاقو هنع جرحلا عشرو جومجملا

 هريغل عشي امك ةرخالا كلم 2 انش كلملا اذه هسخشنت ام : يأ |[ كسا : صل 0 9 بانع سو

 مم ىلاعت هللا نع مهلغشي ءيش ن نكي مل مالسلاو ةالسلا مهيلع ءايبنألا نأ ملأعي انه ل :لاك

 ام مهبر نم اولأسي نأ لاجمو ايندلا يف عسوتلا اولأس كلذلو ايندلا نع امن ةاضألا ميعت

 .درو امك ةرخخألا يف مهميعت | قم صن ايندلا يف هب اومعتت ءيش ل مك نإف ايندلا ىف نيسعتتملا ع

 يف تلا كف دقو مهل اوكا مهيجحب ام 1  ىلاعت قحلا مهبيجي وأ هنع مهيجحي

 نأ نم مهسوقت ىلع اونمأ 5 اهنم ةعانقلاو ايئدلا يف كه 1 ادمكحأ امل مهنال كلذو

 مهب ذولي ن م ىلعو مهسفنأ ىلع اهب اوعسويل ايندلا يف عسوتلا هللا اولأسف ءيشب هللا نع > اولغتشي

 حتف امل مث ًاقوذ هتيؤر لبق اهدنع : 'ركي مل ام هتيؤرب نسفتلا ىف ليصح دق هلاق نيقيلا ملع دوهشلا

 تويبلا نم هريغ نود ًادوصقم هللا ىلإ ًافاضم تيبلا اذه نوك ىف دهاشملا اذه ةريسب نيع هللا

 ًاينيقي ًاقح كلذي هملع ناكف هداهتجاو هرلظنب ال هللا مالعإب هتيستو كلذ ةلع ملعف هللا ىلإ ةفاضملا

 تحص كلذلف كلذك :ميع لك الو ملع لك الو رارق هل ّىح لك امف لزلزتي ال هدنع اررقم

 ١ دحاولا ءيشلا نأل ةفاضإلا تحص ام نيقيلا سفن هريجعو ةدليمو نيقيلا ملع ناك ولو 0 ةفاضاللا

 حمصي ىتح ةرثكلا بلطف .هيلإ فاضمو فاضم نيب ب الإ نوكي ال ةفاضإللا ذإ هسفن ىلإ فاضي

 دحألا بابلا ىف لاقو : سيشن هنإف لمأتيلف بارما هذه نيب قرغقلا نايب يف لاطأو اهدوجو

 امنإ عراشلا نأ ملعا .ةيألا .[1؟4 :ةرتبلا| #َناَثّرَم ٌقَلَظلا# : ىلاعت هلوق يف نيتئامو نيعبسلاو



 نضفما مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع نايب يف :نوئالثلاو يداحلا ثحبملا

 اسره َهَّسأ اوُطْمأو# :هلوقب مهل لجو ّرع هللا باطخي اوذذلتيلو مهقح مهفراعمو مهسوفنل ءاطعإ

 باطخ هجوت ةذل لجألف ةعسلاو ةدجلا لهأ الإ كلذب بطاخ ام ىلاعت هنإف [18 :ديدحلا] ناَنَنْح

 ةيعرشلا بساكملاو تاراجتلاب ىنغلا ةبترم ليصحت ىلإ اوعراس كلذ ىف مهل ىلاعت حلا

 مل .مالسلا هيلع ناميلس نأ كل ناب دقف باطخلا اذه ةذل نم مورحم هل لام ال نم نأب مهملعل

 دقو .اهلجأ نم ايندلا تهرك يتلا ةلعلا دقفل اهرسأب هل نوكت نأ ايندلا هلاؤس هلامك يف حدقي

 ىلاعت ىحلا هكاطعأ يذلا ككلم ام :تلاقف ءاهاطعأف نامألا ناميلس نم تيبلط ةلمث نأ انغلب

 تناك اذإ ناميلس اي :هل تلاق مث «متاخ هيوحب كلمل فأ :تلاقث .يمتاخ :لاقف !كلاؤسب

 اكلم كيطعي نأ كبلط ةدئاف امه ىلاعت هكلم نع حرخت ال هدابعل ىلاعت قحلا اهيطعي يتلا رومألا

 . ىهتنا كدعب نم دحألا يغبني ال

 لالدتسا حصي الف هيلعو حضاو بيرغ ريسفت ةيآلا هذه يف خيشلا هركذ امو :(تلق)

 هيلع ناميلس نإ :لاقو . لجو رع هبر نع هتلغش نيح رانلاب هئايث قيرحت ىلع .هب ىلبشلا

 ريمضلا نإ :ءاملعلا يضعب لوق امأو ةالصلا نع هتلغش امل اهقانعأو ليخلا قوس عطق .مالسلا

 اهردري ىتح هموق دي يف اهدر سيل سمشلا ذإ يلع اهودر :هلوق بساني الف ن سمشلل تراوت ىف

 تراوث ىف يذلا ريمضلا راهظإب ناميلس ىلع . .سمشلا در يف , ليلد حص نإف كلذ عمو هيلع

 هللا همحر صاوخل ١ ًايلع ىديس تعمسو .ملعأ هللأو فانعيتأ ليخلا نود سمشلل اهوذرو

 ىلإو ىلاعت هللا ىلإ ًارقف كلذب دادزيل ايندلا هيلع هللا عسوي نأ دبعلا بلط يضتقي ٌماقم مث :لوقي

 نع بارجلا امأو .ىهتنا ةضوعب حانج نم لقأ وه ام هبر لأس نم ىلع باعي فيكو همعن
 ٍريغب ةأجف ةرظن تناكف بانأو ًاعكار رخو اهنم رفغتسا يتلا «مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ةئيطخ

 صضرأللا نم هسأر عفر هنأ كلذو رظنلا دواد ىحأ ةئيطخ تناك : م لاق كلذلو ةحلاص ةيئ مدقت

 دعب ءامسلا ةيحان ىلإ هرصب عفري مل هنأ درو كلذلو .كلذب هللا هذخآف هماقم بسانت ةين ريغب

 ىلإ ولو رصبلا عفر وه بنذلا نيعف ةلفغلا عم قباسلا عفرلا كلذ نم ءايح تام نإ ىلإ كلذ

 .صتخم ذب هلمغلا م تانكسلاو تاك رجلا ىف ه رباكألا ةاخاؤم نأ ملعف .مهكاف هب ريعب حايم
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 فوج ول هب هللا هذال كلذ ىحلا دوهش نع ةلفغلا عم ةعباصأ كرح هنأ ردك ولف هريغ الو رظنلاب

 هللا ملع املو لمشلا ماظتناو ةفلألا ىلإ ابدن قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ :لاقو قالطلا هرك

 قالطلا عرش سانلا رثكأ نع تيفخ ةقيقحل فلؤم عومجم لكل هنم دب ال قارتفالا نأ ىلاعت

 ىف مهنإف ناطيشلل اماغرإ نيمومذم م نيدومحم مهلاعفأ يف نيروجأم اونوكيل هدابعل ةمحر

 ذإ مدعلا ىلإ عوجر هنأل هللا ىلإ لالحلا ضغبأ قالطلا ناك امنإو :لاقو .يهلإ نذإ تحت كلذ

 تهرك ةحئارلا هذه لجأ نمف مدعلا تاكا فالتئالا مدعبو بيكرتلا دوجو رهظ عناشلا فاالتئاب

 لوف يف : نيعتامو ن يعبسلاو يناثلا بابلا يف ل |اقو .مامتجال نيع مدعل نيجورل ا نيب ةقرفلا

 ال ىذلا وه دحألا نأل دحاو :لقي مل امنإ ١[. :دمصلا] 4( دع هلا ره لفل : ىلاعت
 ىتاطأ امك هريغ ىلع هقلطأ له نآرقلا يف انرظن انإف دحاول ! امأو :لاق .هتيدحأ يف كراشي



 تاكالا كئاقع تان 8 اد تيكاويألا نم يناثلا ءزحلا م:

 لا بنللا يه تناك اذ ةيطنع لأ اه ءوركذ ام امأ 3 رخل ودل وبع لاعت هلل
 3 3 م 0

 هدأ ع ١ وجعا بيحس يف كلذ طسب دف ملعأ هللا و ثيدح يف كلذ

 +؛ ةكاصعلا هلع هلوف ىف .مالاسلا و ةاليعلا هيلع ففسوي ديسلا ع انا وحلا 25 م .دعجا ف مالسلا

8 8 . 50 
 يتسلاو ع اشسلا بأيلا 3 خبشلا ركذ دمك .ةيالاا51 .امس بأ ها مهو هوي تسش دقلو# ' ىلاعت 5 / 0 3 8 00 2 « لا 35 1 5 سا زعا 1| -

 : هلك 0 3 ا
 مكا#عل ى 0 هاوانسلا _ كنملا هيلاع فسوي ماورب كيفي مدس ءايكس ه0 نك ةتاح وتقلا) "و هئامن الأب 6
 3 - ايا 1. ما - - 3

 0 تال ع
 ١ مايسالا لس هلا

 هكا
 ل 0ك رادصما 1 ليحل اي عمال 8 :هلوقب كاع ىلاعت هللا رايخلا يف كااتشالا ينعم ام هللا مناي اهل لاقف . ةيحورل

 نكذاق نإ لا ىفحني ذو اذام ىف نيعي م' يلاعب هنأك :|؟١ .فسربا #اس هو . هب ته دنلو# !اسالا نأ مشع الدال 2 ا! لاعت هتاف . |[؟ #2 ل 3

 كأم اع كلملت تلف كلذلو ءمعت * ماثاسلا و اصلا هلع فس 3 لاق . هعملا ةيدجأ اع
 ١ 0 بك

 اهيذ عار ينأ ترقد اعد يسسفل لا ينتدرا 0 اهنا ا 3 رملا ا كد امش ةرسللا لاشي ْنأ هلوسر

 يمض رمأ ىلئاعت هللا نيعي مل امل نسانلا ىشعب ةهمهوتي ناك ام لوب هب تاق . كن هتلق اع مهفاف

 نود اغفللا ىف نحل تقادم ءامعل : لاق كارتشالا أن نذذي تاس ا“ هيا يب ان :هل تلمق .اهمه :

 نع فدا اهاهقأل اه انآ تميسش و ينم تدارأ تناك ام ىلع يلا مهشتل يس تمص ًاهلاق ا

 ىلاعت هللا كدافأ ىنتدفأ :هل تلقف نيدلا يبحم خيشلا ) : لاق ءلاح لك ىلع فعشلاب ةفوص هم

 بابلا يف خي ةيشلا رثدف ؛مالسلاو ةالسصلا هيلع ليلخلا ميغا ربإ انيبأ هع باوجلا امأو .كلذ مضاف

 هل تلقف :لاق فالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا حورب تعمتجا هحور نأ ةتاملالثو :يتسلاو عباسلا

 .كش الب كلذب نينمؤملا نم كنأ عم [526 ”ةرقبلا| 4 ىلت ّنِيَمْطَل نكلَو# :تلق مل تبأ اي

 يلاعت هللا هداج وأ نم مهلمف ىلخلا داحيا ناك امك ةريثك هوجو ءاجالل :كلدو . دعب معستا :لاقف

 "ع رصخأ وهف هملطي مل ١ ناك . ثاق تفقولا اذه 1ك نيش ىلع كاعت انأ امو هداج ملك ةيدحألا

 30 1 نيل 3 01 5 كر ساس ل 00 0 ا رج 3 0
 تفقلطأ اذهلو كا تشالا لحم ةغصلا نأف ةيدح الاك ةفص ال املع تاذلل امسا توّعيو ةيدحالا

 1 5 هي سم ل 50 5 0 . : 3 50 ا 1 ١ 3 هر رجألا
 هللا كاد © ذيل عابر ةدايعبا يي < د كماو عيمحل 3 يلا مخل 2 كفنا ني قمصان لح اع هلق ا

 بابلا ىف لاقو كلذ ىف لاطأو هقلشغ نود ىلاعت للاب ةيدحألا صاستخا ايهذم ناك نإاوإ ٠

 يح 0 لمع همام وهو 1 .ماعنالا #3 راما لوصك مل 0 .ىناعن كلذ ليف امم امو يي خيسلا ف عبار ىلا ان مع ةباهن |؟ ميرألا| # ليل يك ٌْث# ©: لاعت هلدق ىف اتئاموا 00 !

 ! تر : 5000 0 0 00 0 :
 وط 5 ىف الا هن ايي يف توملا لس لاش نوم لق ةايحل كلاش وش هان يوم كد م اتم وسلا لي

 0 عسل : 2 يالا 5 1 6 لاس ثورتمت ةيسلا هل )' ء ا ويم ل امامنا ا ل تملا نإف هيف ىنعي .1؟ :مامنألا] #نوتمت رْثنا ّرْث# : ىلاعت لاق تلذلو ثعلاب هنع ربعملا

 0 ل 0 ااا
 وهو ثعبلا يف ةيرملا تعقو امناو سافنالا عم ناويح لك يف مهل دوهشم هلإف هيف نو رتمي



 لل ماللسلا و ةالصلا مهيلع ءايبنالا ةسصع نابب ىف : 3 ثالثلا , يداجلا تعبلا

 ا نتا س يع ةيجوأ نم مهلحو ةادتيأ ةدجوا نم مهلمو كب لين هدح را ند ميشم و نك تدلك عع

 ةيشلا طسب دقو :تلق .ىبلق نأمطا هب ىنملعأ اذإف هوجولا هذه نع هجو :يبعتي مذعلا تيلطف
 بدا ىنعملا ىلإ عما دل و .ملعأ لاو «نيتامو نيرشعلاو سماخلا بابلا يف كلذ ىلع مالقلا

 :لاق [3* ..بنألا) اذنه مشربتحح ملعف لي تلق مل تبأاي :هل تنقذ :كيشلا لاق .هف نحل

 تدرأ اذاسغ : هل تلتف اهوذختا ىلا مهتيلا ىلع ىلاعت ىحلا هاي ابكي :لئاق امن
 هآ

 5 5 8 5 5 5 006 8 عا ها عربا 03 1

 ءاذتبا ةراشإ اهنأ ملعأ ىلا :تلثف .اهب دأ ملا ملعت تنا :ىل لاك ءاذه كلو
 عما ع كم سامع

 ةماقإ (5 :ءءبدتألا] 8 مهولتلف اذنه مهرابتكح م ماعم لب# 0 00 لالي فق والدم .ةرديطو

 .هألا ناك اد ىلع تدز اه :
 5 ماا سس 35 ١

 تليدلا موي قكيطح ىل رفع ن
38 505 500 : 

 0 كا وهذ تضره اذ 4

 0 8 م 5 8 0 3 5 00 ا انا
 الإ نس ماسلا ككانتت يش لام ين المصحح ياك اااه

 1 8 8 : 08 ع 00 ا ضلال 2 - : 1 5 .
 3ث كك 1 1 ا ا : فكشع يف يناعت نأق بلف امل تدقق نامذأ هغاضألا كالت ممعملا بلط مث سعت

 ءااركلاو ءانأ هو سرك ساما : 0 1 : د ا ا
 2 - 1 3 3 لق *ر : ح هس 22-952 فك كانناا هةر للك رابعا كاملا دانجحأو ث تك ام ثاح 0 نيم |ا1"*٠ ءملاا 8 ناحلدعل 0 بل مما

 مرو معمق ل 0 53 7 1 ءءء حل 3 1 3 7 00 5 1
 - ب ذك عصمت : تح 2 ا اه ِس هللا ةغاضأب ألا ثم كسل يلا! شيمي نأ نا هلع شت ءم دلامعلا نال :لاقث .ة الاد اشضنلا ىف

 0 0 27 ا | |. اف 00 ّ 3 ا! د 1: نأ 5 00
 اداور# ٠ ىب وشب ىلاعت هللا نام ساحل داذإ ويعب اهل نرسم اما ده بع و ييسستل يلا تاسست اخو لاعب

 0 000 7 عيل 5 ل 8 هو يك كذآ ١ 8 1 سرر ىف خل * <

 # !ننه ههراتشكم مدلعف لطم 2 ل ميكو .[55 تافاصلا 8 ثفمس لا# !. ل ومو [م٠ ءارعشلا] 8 تضم

 00 0 7 1 0 0 7 1 1 ع 000
 راوناألا ىف فكألوق اهف تببأ اب هن !تلقق .[55 تيا

 8 تبي ع نايجالا هس بج ف هسه لالا

 ناك امو |8* :مامنالا] ا مموق لع ديهأتإ
 اول 1 ديل اعلا ثور رمل تاتا 3 2 هيهتهلا راونال : كلت نكت ملو دو معلا هيأ خا[ لالا يف ى موق داقتعا

 هيض ٠ دا ىلر# :تلمامل كلدلتو فيلا ل ههنا ةونقحت امل مهتدأنع ىف هلوعجج مبا ! عماش

 مهل اهعصو ىلا مهتهلا ىلا ةنامالاو ءايحاإلا اسس نا تورست أ رمي مل ]؟ ترا 2 لا #ه ثيعبَو

 آل ًاهيزنت هسفن ىلإ لدعف ١216| :ة قبلا # ٌتيِمأَو .ىنأ انأ# : لاقف :حضتغي التل

 هةدحلا ُك ذأ مالا لا تلذع يلق :هل تلثث ل يكاحلا
 1 ف 2-0 طي 1 مم نأ
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 5 0 1 1 ا 7 ١ 1 : : 5 2 تت
 م قعص روصلا يف خعت اذإ هنال ىمسم توملا اجا لعجي مل اهنإو روت دملا يهسملا لجالا

 نالعأ 2 ؟ل وت ومب *لق ل ةشعستبا أ ةقئاط , يتتساف هنلأ ءاش م الا صر ال يش رم 9 «تاومسلا يش

 ةنروبلا اوماقأ 2 ولَو# :> لاعت هلوق ه5 يع -ستئتاه نيعبسلاو مداسلا بابلا يف لاقثو .كلد
 م هيا اعل - ام ان 0

. 
 نا
 عل أ ماع

 ةماشأب كارلا لتح :ةدئالأإ © + ةهلجأ تح نمو مهفوف نس ١ اراكحألا 8-5 نم ل! لِ امو ليغإلاو

 : ت0 تي . : رو : 2 3 4 ي 9 :١ دشن مم اسئاخق ناك م كعب ةعسيجا لشق هللإ ماناك ل 1 نحف اهلي هن مرا اش.ذعت ام ب هأر وتلا

 !ىق دجأ زك ىح ىف الغلا نم موصعم مغ مكفلا ذإ هماقآ دقف هركقب هيف لمعتلاو ء زيوأتلا

 # مهلمتأ تحت نمو بوهوملا ملعلا وه[د5 ةدئانلا] © مهقوف نم انك » :هلوقي دارسلاو



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا قولا

 هللا نايتإ ركذب مهماهفأ يف برقألا ىلإ تلدعف سلجملا لاطو هتلصف ول هب تنج امع مهماهفأ

 هللا نم هل ًازيجعت رفك يذلا تهبف برغملا نم اهب يتأي نأ تبلطو ق ةرشملا نم سمشلاب ىلاعت

 ةبوجألا نأ ملعا :قيفوتلا هللابو :لوقنف .ةاي دمحم انيبن نع باوجلاب ةبوجألا متخنلو .ىلاعت
 هللابو لوقتف احلاص افرط اهنم كل ركذتن نكلو ىصحت ال هتمأ ءاملع نم هو دمحم انيبن نع

 لزي مل .ةثي ًادمحم نأ ةئامثالثو نيعستلاو نماثلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا ركذ :قيفوتلا
 ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امك اهدعبو ةوبنلا لبق لمكألا هماقم صقني ام لك نع ًاموصعم

 نابشلا بيصي ام اهيف بيصيف ةكم ىلإ لخدي نأ مهي ناكف ةيدابلاب منغلا ىعري ناك هتلاسر لبق
 لجعتسيف هلجأل لخد ام لعف هتوفيف مونلا هيلع هللا لسرأ كلذل ةكم لخد اذإف بعللا نم
 رم رئاسلا لثملا يفو ءرعشي ال ثيح نم ؛85 هتمصع كلذ يف ناكف همنغ ىلإ عوجرلا

 نأ ىسعو :لاق امك تئافلا نيع يف لصاحلا ملع : :ماقملا اذه ىمسيو دجت ال نأ ةمصعلا

 ةداعس تثئافلا كلذ يف ناكف ٠ مكل ٌرِش وهو ًائيش اوبحت نأ ىسعو ءمكل ريخ وهو ًائيش اروهركت

 ىلع ناغيل هنإ» :ةيي هلوق ىنعم ثحبملا لئاوأ مدقت دقو .ىهتنا لصاحلا ىلع لضفو دبعلا

 مئاد ناك هنأ كلذب دارملا نإو «ةرم نيعبس نم رثكأ ةليللاو مويلا يف ىلاعت هللا رفغتسأف يبلق

 يفو .عفرأ ماقمو «عيفر ماقم مث هنإف هنع ىقرت ماقم لك نع لجو زع هللا رفغتسي ناكف يفرتلا

 ديعلل يغبنيف هاعد اذإ يعادلا ةوعد بيجي ىلاعت قحلا ناك ذإ : نيدلا يبحم خيشلل اياصولا باب

 هل يغبي امنإو تقفولل عييضت هنإف كلذ لبق هل هملع امب ىلاعت ىحلل هناحات انم يف ثدحتي ال ذأ

 . ىهتنا ًاديدج ًارمأ ًامئاد بلطي نأ

 ؟[؟ :معفلل] «ْرّخَأَت اَمَو َكِلَد ني َمّدَمَت ام ُدْنَأ َكَل ٌريْمِل## :ىلاعت هلوقب دارملا امف :(تلق نإف)

 نيعبسلاو ثلاثلا بابلا نم نيسمخلاو سماخلا باوجلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 هريغ لي هيبن هب ىلاعت هللا بتاع يذلا ساتعلا ميمجو باطخلا ذهب دارملا نأ ؛تاحوتفلا» نم

 َدَقلا# [16 : مرلا] 4 لع نطل َتفيْشَأ نيل# ١[ :بارحألا] # هش قب قل ْنَنلا اماتب# :وحن ةمألا نم

 ةلوص هتمأ نع لمحت هنأ ذي هتوتف نم ناكف [4 :ءارسالا] الايك اًكْيَس ديلا نكح نكت تدك

 نيتئامو نينامثلاو دحألا بايلا ىف ة لاقو « كلذ ىف لاطأو بستكملا ملعلا : ىلعي ٠ [35 :ةدئاملا |

 نأ ملعا .هلامو هلهأ دقف : يأ «هلامو هلهأ رثو امئأكف رصعلا ةالص هتتاف نم 0 هلوق يف
 تاقوأ رئاس :ذأ تاولصلا نم اهريغ نود روكذملا هيبشتلاب رصعلا ةالص صيصخت ببس

 بورغب ةدو لحسم برغملا نإ دحلا تبيراق تإو «١ ةدودحعم ريغ ىهل رصعلا الإ ةدودحم تاولصلا

 ققحم وهو اهلوأ نه قفشلا بيغمب اهلوأ هدو احم ءاشعلاو نس وويسجمم قف ةهتحلم وهو سمشلا

 يف .ضرتعملا ضايبلاب هلو هأ دودحم رجفلاو كلذ ىف فالخلا ىل اع ناك . قفش : يأ سوسحم

 ققحم وهو روهظ لطظلاو سمشلا لاوّرب دودحم رهظلاو سوسحم ققحم وهو ليطتسملا ق فلا

 دق دع هنأ همقصحملا دودحلا نع تهرنتف رصعلا يف دودحلا هذه لكم تأب ملو نس وسحعم



 ضف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع نابب يف :نوثالئثلاو يداحلا ثحبملا

 هترفخم امأو :لاق .ةبوجالا نسحأ اذهو هريغ هب دارملاو هل باطخلاف خيبوتلاو باتعلاب باطخلا

 رادلا هذه يف مهنع رتس ىلاعت قحلا نوكل يه امئإف . مالسلاو ةالصلا نييبنلا ةيقبل ىلاعت

 مهل فشكني امك .24 هباون مهنإو ةلاصألا مكحب .ةو هللا لوسرل مهتاماقم عيمج نأب ملعلا

 كلتب بطاخملا نأ انلوق نم ملعف :لاق مث .كلذ يف لاطأو «ةرخآلا رادلا يف هلك كلذ

 ريبكلا بدؤي نأ هنأش نم ىلاعت ىحلا نأ هريغ كلذب دارملاو .ِةقي هللا لوسر اهلك تابتاعملا

 اهلومأم لين ىلإ بدألا كلذ لامعتساب غلبتل اهلوسر بيدأتب ةمألا ىلاعت بدأ امكو ريغصلاب

 نيعستلاو نماثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا هيلع ثحلاب هيلإ لسرأ نم دارملاو لوسرلا بطاخف

 كايإ مهلوق باب نم وه :ةبآلا |16 :رمزلا] ©َكِلَمَع َنِلبْحَل َتْقَْشَأ ْنِيل# :ىلاعت هلوق يف ةئامو

 ضارعإل ةلباقم كلذ يف ةمكحلاو لاق .لاوحألا نئارق كلذل دهشي امك ةراج اي يعمساو ينعأ

 ةلباقم باطخلا ىف مهنع قسلا ضرعأ كلذلف .ةلك لوسرلا هب ءاج ام عامتسا نع رافكلا

 مهل ةبوقع مهريغ يف مهعمسأف باطخلا كلذب دارملا مه مهنوك عم ٠ «ضارعإب ضارغعا

 يف طرتشي ال هنأ ملعا : نيتئامو نيعيرأو عباسلا بابلا يف خييشلا لاقو . ىهتنا مهرمأب ةناهتساو

 يغبني ناك أم مهنم ودبي نأ فوخ نم مهراغغتسا امنإو عقو بنذ نم نوكي نأ رباكألا راغغتس

 لاق ام ىلع مدن هنأ طق يبن نع لقن ام اذهلو مهموقل اهركذب اورمؤي مل يتلا لاوحألا نم هرتس

 مصغنا اذإف هيلع هلزنت نم غرفي نيح يحولا لاح يف يداع مالك هنم عمسالو هيلإ هب ىحوأ امم

 مدني نأ نكمي دقف يحو دراو ريغ نم رظن نع ناك ام امأو :لاق .عقو امب ربخي ذئنيحف هنع
 . ىهتنا ردب ىراسأ يف هل عقو امك هنم ىرج ام يلع

 امو مب بارسال همت نأ نَعَأ ْدَمَأَو ضال شْمََو ١ ىلاعت هلوق ىنعم امف :(تلق نإف)
 ؟سانلا ةيشفم نم هيلع هللا هبتاع اميف .ةللي هللا لوسر عفوأ يذلا

 نأ :«تاحوتفلا» نم ةئامسمخو نيثالثلاو عباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 تنك ول .مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي قح يف :هلوق سانلا نم هتيشخ يف ذي هعوقو ببس

 لاق ىتح جرخي ملف نجسلا نم جورخلا ىلإ هاعد امل كلملا يعاد : ينعي يعادلا تبجأل هناكم
 كلذو ّنهيديأ نعطق يتاللا ةوسنلا لاب ام هلأساف هسبح يذلا زيزعلا :ينعي كبر ىلإ عجرا :هل

 لعج امأو اهريغ دح لغم ًارهاظ اهدح سيلف ةيقن ءاضيب ةعفترم سمشلا نوكت نأ اهتقو لعج
 اهب قيقحتلا ىلع دحلا قلعتي ملف نامز لك يف كلذ سبلف لاوزلا لظ ريغ هلوط صخاشلا لظ

 ىفل ثيح نم قحلا تافصلا اهيف يتلا ةبسانملل ١ ذا يبنلا اهمظع كلذلف اهتاوخأ رئاسب هقلعتك

 : دشنأ دقو فودحلا

 بيبحلاباهيف لمشلا مظنل هيبشاهل سيل مصعلا ةالص

 دبع تاذ مض انه وه ام بولطم جارختسال ر أ ىلإ ءيش مض ةقيقح رصعلا نأل : يأ

 ةاصأ ةيدونع اهيوشي ال لطم قح تاذ ىلا هوجولا نم هجوب ةيبوبر اهبوشي ال ةيدوبع يف قلصم



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا نا

 هدحو هلل ةنملا لب نجسلا نم هجارحا يف فسوي ىلع ذنملا دن حصت الق هتءارب زيزعلا دنع تقيل

 زرع هللا نم لبوسر وهو هتلادع يف حدقل لامتحالا يقب ول ذإ هتحاس ةءارب كلذب فسوي كيصباق

 مه هه يشخ كلذلف مهدنع هتلادع تربث نم هل مش ثايقلا قيرط يف هتمأل دب الف ءلجر

 ام ىلاعت هللا نأ ملعف :«هيلع قحلا ةوعد اودري ال ىتح هانبت نم ةحوزب هجيوزت هيلع اربيعي نأ

 لك ىلع ةماتلا ةمحرلاب , قلختيو همهتلا ءالب قوذيل الإ هانمت نم ةجوز هجيوزتب هزني هيبن ىلتا

 وهو برعلا كاهج دنع 0 هلامك يف حا حدش لاك امم هانبت م ةحوز لجرلا ج 0000 نإف مهنا ل

 ان :هلوقب كلذ ىف ةلعلا نع هتنابإب ةاوأد هماقم يف 3 جمأأ ملأ هقاذأ امل يااعت هلأ مل دللا لوس

 يف جرحلا عئرد 1١|[ :بازحألا] | 4ْنِعيبل متاح رت لوسي نكبتَلو كامي نم بحل ابأ دم ناك
 يعادلا بجي مل نيح فسوي قاذأ ام ء# هلوسر ىلاعت حلا قاذأف نينمؤسلا نع كلذ لثم هاا:

 يف 31 هركد ام ليف امبر رضح ول هنأل هل ! ًاهيزدت رثكأ اهنوكل هتبيغ ىف ةءاربلا نوكت نأ بلطو

 موي مل ام لك ىف ةيفرعلا ةءورملا هيلع كسمت ام عم فقي نأ لجرلا لامك نمو هم ةايح دهجو

 . ىهتنا هب رمؤي ام بسحب نوكي كانهف هللا مأ هيتآي ىتح هلعفب

 ةوقلاب فسوي ىلع ءانثلا ؛ىعادلا تبحأل» هلوقب دارملا نوكي نأ لستحيو :(تلق)

 هذه لثمب ناتاذلا تلباقت املف ءامهوحنو رافغلاو ءميح لاك نوكلا بلطت يتلا ءامسألا نم هجوب
0 

 هل يذلا بولطملا وه اذهو :لاق اهب قبلي امي تاذ لكلا لامكلا © نيغ رصتعملا ناك ةلباقملا

 ماج هل :ديق لاقر . سيشل ماداك وهو . ىهتنا لامكلا هد ردم ىلع كب تيقلأ دقو ريبقعلا دج
 كل

 همهب لاستألا درشت اذإو هيخأب نيعتسي امك نضع | نم هب ام هيشس أل هاوكش ىف رفيرملا دبعلا ىلع

 يناثلا بابلا يف لاقو حارتساو ملأتلا هيلع فخ عجوتلاب ولو هيف همساقي نم دجو اذإو هيلع مظع
 هيك 0 مسا 7 ل يعل و

 يف ءدب ىتنَي ارو مل اَنلْعَجَو ةتليمحاف امم نك نم وأ :ىلاعت هلوق يف نيئئامو نيمماس

 35 ةضياس ةاح 0 هنا نوحي بأ سوقتلا ىلع تاوملا دوحه نأ ملعأ ا [1 7 * عاعن طل 3 ىسانلا
 8ع 08 95 هع 3 م 1 5 كدي 1 3

 5 01 5 2 1 1 8 5 ا ]ا ٠ ب ا *[إ ف 1 ! ل كلا . هع[ 1
 دعب نسسكلا كتوم يف مكحلا اذكو جامتجا نع هال نوحي : قرفتلاو يح عام أ دري د توملا

 ملعلا دوجو لبق اهل تباث لهجلاو سوفتلا ةايح وه يذلا ءىراط كلاب ملعلا نإ ليق كاف ملعلا

 يف سفن لك ىلإ قبس هللاب ملعلا انلق هب ايحي ملع مدقت امو توسلاب لهاجلا فصوي فيكف
 ايندلا ّش ةيعيبطلا ماسج اللا يفنالا كتريغ املف مهدت ىلع مهدهضشأ يح يفاثيسلا لاح 0

 فعن هللا احا كلذ دعب م لبا لايح وثب : لهجلاب © ءكطيص نش وقنلا كثيف هلئا كيج وثب ملعلا اهقراف
0 2 9 3 

 !ذهلف هللا كات 2 لب ماعلا لقعلا ةهروؤرض ع ناك ذأ هللأ د وع دب ملعلاب اهنك اهايحأو عادلا صح رع وشلل

 كثيعيلا موي ةرخأياا را ر دلا ىف اهماسجأ ى 0 حار 8 الا د ركاامك هبا مج هملغ هيلا دد اهلق تف ةائيمس

 امو سائلا ىف دن يبئمي قذلا ردنلا ةلباقم ذي ري | 7 هامتألا] 4 تسلا ف الع كا هو
 لاا السلا وحك ل يوسفم يدلل روس 1 كي ميا م هع نا مح و

 د اهحعلا كك سولاو دللا فليح رعب 3 ومعهم وْلأ 0 ونْلأو دريا دوح ون يأ قالا احلا 3 ةايحلا يع عمل

 تت د١ 00 عل ذأ 98 0 ![ 0 0 0 5 0 ا تأمن 0
 : 3 9 32 5 3 23 عبس ىلا لالا ربا 5 ك1 قاكسشتنا كح ولا 3  يلاعمن ,ةححنلأ .ثدلل مهل 'اييثاو هللا كييع همن مههجعتلا كلاورانهتاأ ع هيئثا



 نضل ءالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع تايب يف :نوثالثلاو يداحلا ثحبملا

 ىلوأ نحن :لاق امك فسوي لاح نع هلاح فعض .هلك رهظأف : ١:جسلا نم هجررخ مدس يف

 لكو هع ني رتشم هن وك لاحو نجسلا لاح : نالاح هيلع عمتجا تبلسوي نإف ءميهأ نإ لن كشلاب

 سر نأكف هيلإ مهوعدي ام لك يف هبر ءاعد هب نولبقي ام هتمأ سوفن يف ررقي نأ بلطي لوسر
 - م : 5 03 يلا ادع , ةعاربلل ايلاط جورخعلا ىلإ تع راسل بشيس و ناكم تنك ول لاق 0 هللا

 . ملعأ هللاو كلذ ريغ لمتحيو مهيلإ تلسرا نم دنع ينءارب

200 
 تاز © ّرُهَل تأ مل كلَص ُهَّشأ اَنَع# :4 دمحمل ىلاعت هلوقب دارملا امف :«تلق نإف)

 ةالصلا هيلع ىسيعل ىلاعت هلوق لثم ةلعلا نع 0 . 0 ممهفا اهك يت د وه له 8

 «يفاشلا بايلا يف خب ةيشلا هلاق امك :(تاوحلاف)

 أوك لثم ماهفتسا وه امنإ كل نيبتي ىتح :هلوقو كلذ مدقت دق وقعلا نأل خيبوت لاؤس اه ةلعلا

4 1 
 ع لاؤس كنذد كك ةئايسمخو نيسمحللاو 8

 ءاوقدص نيذلا كال نيبثي ىتح كالو دمحم أي تلعفأ :لوقي ىلاعت هنأك ءملدقت ام ىسيعل ىب

 25 وفعلا ماش عم اميس اا ناعمتحي 0 خيبوتلاو وفعلا نإف ا وا وعل كلتدذ 5 وشب نا اماق

 املو :لاق امع دق ىلاعت وهو ةذحاؤم خيبوتلا نأل ًاقلطم افع امف خبو نم نإف مدقت امك ركذلا

- 

 ا 5 ماظل ,عسا م ل 2+ 53 1 20 5
 ادرغاف 2175 ”فارعألا] 8 لب اولا ميري تسل 1 :لاقف ديحوتلل ى.ض رعت ام هديح وتب ال هللا دوج وب

 37وع ضرما

 د رئاكشلا 1 مدل : ىلامت هلوت يب ل يف كايا ةدابسلا يه ا

 ةههلس 2
| 

 كناوك عم هلم و لخق هيفقن هدهشي ملو 0 محلا لح : 2 !! اذه عم 0 ةيلبشل 3 3 ل

 اسناع !دنأ هأذ يف هئيدحا لقعت الو مسجلا اذه كاوا و عم الإ هتناسنإ ف عت الو ادحاو كيلا يغ

 ملع هنيع ىف دحاو هنأ تاستكالاب هل لصحي ىذلاو ةيقيقحلا ةيدحألا ال سنجلا ةيدحأ افعت
 1 3 - 31 1 . 53 ا 002 0 3 م ' - 5

 نم ةذوخأم ةرايزلا نأ ملعاو :لاق مث . كلذ يف لاطأو يفشك يدوهش قوذ ملع ال يركف 6 كاره م !

 هبلقب مهيلإ لام دقف ماعم مهراز نإف هسفنب مهيلإ لام دقف اموق راز نمف زيملا وهو روزلا
 ةيقتلا ًامشعَت مهيلأ ل يف ىتوملا ةراير 1 ىقحلا نع لطابلا ىلإ ليملا يع روزلا ةداهش م

 الو هيف فرصتي نم اك يف وه امئإو هسفن يف هل مح ال تيسلا نإف هب لحت نأ توحلا

 ماقحلا اذه يفو نع مدس وه لب .ضارتعا مذ ال دمح الو ةيابإ الو عن تيملا :ه روصتي ١ هش 3 هنأ 8 8 ' علق "كاز هيشلم

 قلعتي ىلا ةنططاشلاو 8 رهاذملا هلاعفأ ى يف ايح نوكي نأ رمألا ةلمحو : لاق هللا لاجر نح وهف يام

 . ملعأ هلنا و يضفملل كل ءيش لك ىف ةيلع ءاشضملا دراومل ميلستلاب تيم نوكيو ةهقياتتلا '

 ةارشتسا الو عالطأ ءايبنألا بولق 0 ناتعيشلل سيل : نيتتامو نينامثلا و ثلاثلا بابلا يف لاقو

 م ةياكملا هدهب . هللا لوسر نأ ملع امل هللا هتعل تاطيشلا نأ فرد الأ ءايلوألا بولق فاللخم

 ىف اهب ىمرف ةليخم ران نم ةلعشب هتلبق ىف ةالصلا ىف هءاج هفيك هلق ىلإ لصي نأ ةمصعلا

 3ع فناق ريشلا ن ' مم اهيش دل مرر رم امل ةاامصلا ٠ نمبر كتمف ليحي نأ ناطيشلا نفرق ناك اد كةيبجاو



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا نفي

 هللا فراعلا هينتيل ءادتيا وفعلاب كلذ لجأل ءاج خيب وتلا ناسللا يف هلم مهشي دق طفللا اذه ناك

 يف كلر نينا قاقحلاب دنع ملع ل نم همهوتي ذل خييبوتلا دري مل هنأ همالك عماومبو ىل أاعت

 رتلاا مهل َتنِدَأ مل كلغ ُهّشآ اَنَع## :هلوق ىف اضيأ ؛تاحوتفلا» نم نيثالثلاو نماثلا بابلا

 يذلاو :لاق .ِةيلي هداؤف نكئسطيل باتعلا لبق ىرشبلا هل مدق ىلاعت هنأ ريسفتلا لهأ ركذ :4*

 نمل ماهفتسا وه 2. امنإ «باتع اهيف سيل ةصاخس ىرشب ةيآلا هذه يهلالا ملعلا نم نحن اندنع

 . ىهتنا مهفلا يف هقح ىلاعت هللا مالك ىطعأو فصنأ

 . سبعا « يتلا هي نأ ه0 كوَتَو ستع## ك0 هقح ىف ىلاعت هلوقب دارملا امف :(تلق نإف)
 ؟كلذ ريغ هب دارملا مأ هرهاظ ىلع :هانعم له ىسنلا رخآ ىلإ (* .:

 هرهاظ ىلع باتعلا كلذ سيل : ةئامثالثو عبأرلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 نم اروضح رثكا مهبولق ةرسكنملا دنع ىلاعت هنا هملعيل هركذ ام ىلع 0 كيبم كيب اهنإو

 ىلاعت قحلا نأ كلذ حاضيإو .كولملا فالخب ءارقفلا قرافت ال ىلاعت هللا ةمححر نأل .كونملا

 اذإف ءةمظعلا تافصب رهاظت نمل راغي امم دشأ هبر لجأ نم بلتقلا رسكنملا هدبع ىلع راغي

 يقفلا ىلع لبقأف ًارئاز كلذك كيلع لخد ًاريقف نإ مث ًارئاز رمألا ًاذفان عاطم كلم كدنع رضح

 نإف يلولا امأو هباحصأ كلذب ربخأو هتالص عطقي ملو فلخ ىلإ .ةثي يبنلا رخأتف عبطلاب

 لاطأو هلاح هيلع سبلي نأ عمطيف هسفن هب ثدحي ام هنم عمسي دقو هبلف يف هيلإ يقلي ناطيشلا

 نمؤي ال نم هسلجم يف ناك اذإ فراعلل يغبني :نيتئامو نينامثلاو عبارلا بابلا يف لاقو كلذ يف

 نم سيل نم ىلع قيقد مالك هنم قبس نإف قئاقدلا نم ءيشب ملكتي ال نأ همهفي الو موقلا مالكب

 لوقت امك لاقم قطن ال لاح ىطنو لاوحأ تارابع هذه امنإ :لوقي نأ هنم بدألاف قيرطلا لهأ

 دعب حتفلا نأ ملعا :هيف لاقو ينقدي نم ىلع دتولا :اهل لوقيف ينقشت مل دتولل ضرألا

 نوكي ىتم نكلو سفنألا هلاتتو لامعألا هبلطت هنم دب الو .مزال رمأ تاضايرلاو تادهاجملا

 وأ قدص لماع يخأ اي تيأر اذإف ىلاعت هللا ىلإ كلذ فقرخألا مأ ايندلا وه له حتفلا كلذ روهظ

 لمعلا يف كمدق ىلع هتيأر نمل حتف ام لثم كنطاب يف كل حتفي رت ملو كسفن نم كلذ تفرع

 مهتلا لهأ نم نوكت نأ نم رفو كلذ يف ةمهتلا كسفن نم حرطاو كل رخدم هنإف كبر مهتت الف
 نيح نم هتانكسو هتاكرح عيمج سيلجلا نم ملعيف بولقلا هنكت ام ىلع يلولا هللا علطي دق لاقو
 امنإ فراعلا نأل هسفن بيج يف ام وه فرعي الف كلذ عمو هتسلاجم تقو ىلإ حورلا هيف تخفت
 .هةعلطي ام بسحب هلا مم وه

 رمجعي ناكف . هللا همحر ريصمب بتوذجملا ٌٌرسيحعم خيشلا نم كلذ دهش دقو :(تلق)

 يلع يديس انخيش امأو فنع هللا يضر هدالب فالخ ضرأ يف هابص يف هلعف امب خيشلا

 ىف هلاقتنا يف هديرم تاكرح ملعي ىتح اندنع لجرلا لمكي ال :لوقي هتعمسف صاوخلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو .رانلا وأ :ةنجلا يف هرارقتسا ىلإ مكبرب تسلأ موي نم ةفطن وهو بالصألا



 وقول مالاسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع نايب يف :نوثالثلاو يداحلا ثحبملا

 كءاج يتلا هتجاح نم غرفي ىتح ريقفلا نع ضرعت الو هتوطس فاخت نأ الإ كلملا نم رثكأ

 هب قئاللا هنطوم ريغ يف لجت عاطملا كلملا دنع روضحلاب ىلاعت قحلا يلجت نأ ملعف .اهلجأل
 امو فيلكتلا لاوزو مهيلع ريجحتلا مدعل ةنجلا يف ةنجلا لهأب قيلت امنإ ةمظعلاو ءايربكلا ذإ

 كلذ نوكل الإ [؟ ١ : بع < 2 ىنلا دع نأ () لَو سيَع# :هلوقب هيبت ىلاعت هللا بتاع
 ًأارع ةفص لجأل مضهتسي نأ رقفلاو ةيدوبعلا ماقمل ىلاعت راغف ًاريقق ىمعألا هءاج نأ ىمعألا

 تأ (2و) ينم نم انأ## :ىلاعت هلوق ىنعم امأو .كلذ يف لاطأو اهلحم ريغ يف ترهظأ ًارهقو
 :هانعم نأ ةئامسمخو نيعبرألاو عساتلا بابلا يف خيشلا ركذف ١[ .5 :سبعا # ()) ندم من
 دراو لك ىلع لابقإلا بدألا نم نإف دارفنالا عم ال ءاينغألا عم ءارقفلا عامتجا لاح يف باتعلا

 ٍنَع هللا هلكدَهَتي الإ :ىلاعت لاقو .هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ ثيدحلا يفو ريقف وأ ينغ نم

 ير نيِييتنلا بج هنأ ّنِإ بل ارْطيقْتَو هوي نأ ٌخَربِد ني كرجيع لَو ٍنْدلآ يف ٌخونبَسُي  َنيِ
 ءاج ام هموق يف زيزعلا كلملا نأ :يهو اهفرعت نأ يخأ اي كل يغبني ةتكن انهو .[5 :ةنحتمملا]

 وهو الإ كانأ امف .كيتأي نأ لبق هرهظ فلخ هءايربكو هتوريج كرت ىتح كيلع لزن الو كيلإ
 وه هتوربج نم مظعأ هل عضاوتتو هيلع لبقت مل اذإ كسفن يف كتوربج ناكف كنود هسفن ىري

 كيتأي نأ لبق كسفن نم هتلزنم تنأ هلزنأو كعم هلعف ريظنب هتلياقم كمزلي لاح لك ىلعف

 يف 45 هيبن بتاع ام ىلاعت هللا نإف نامزلا ميكح نكت مسبتلاو لابقإلاو رورسلا هيلع لخدأو

 .دارفنالا عم ال بتعلا عقو عومجملابف نيرضاح اناك نيقيرفلا نوكل الإ ءاينغألاو ىمعألا قح

 ىنغلا ةفصل ءاينغألا ىلع .ةيك لبقأ امنإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 ةمظعو لالج نم ىهْلِإ تعن لك ىلع لابقإلا هل ىغبني ىلاعت هللاب فراعلاو اهب اورهاظت ىتلا
 ثيح نم كلذ سيلف ءايتغألا ىلع هلابقإ ىلع بتوع نيفراعلا نم ًادحأ نأ عقو نإف ءامهريغو

 يف هدرطو باتعلا اذه ىلع سايقلا يغبني ال هنأ ملعف ىرخأ ةلعل كلذ امنإو :ىنغلاب مهرهاظت

 لك ميرك ماركإب انرمأ دق 6 هللا لوسر نإف ةعيرشلا نع مدق ةلزم كلذ نإف اقلطم ءاينغألا قح
 وه امنإ ؛ءاينغألاو ءارمألاو كولملل فراعلا ميظعت نأ ًاضيأ ملعو .مهفاف رم امك اناتأ اذإ موق

 لاقو .ىهتنا اهراسكنال مهبولقل اربج كلذ امئإف ءارقفلا ميظعت امأو ءالعو لج برلا ميظعت نم

 : ىلاعت قحلل ةيتاذ ةفص ىنغلا نأ ملعا :ةثامو نيتسلاو ثلاثلا بابلا ًاضيأ ةيآلا هذه ريسفت يف

 ءايشألل اهكاردإ نأل ءىطخت ال ساوحلا نأ ملعا :نيتئامو نينامثلاو سماخلا بابلا يف لاقو

 نأ ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو تايتاذلا يف رثؤت ال يهف هضراع ةلع لصح نإو يتاذ كاردإ

 ام وهو يتاد ريغ كردإو ءىطخي ال س اوحلاك هيف وه يتاذ كاردإ :نيمسق ىلع لقعلا كاردإ

 ركفلاو هيطعي امب سحلا ولعي لايخلاف «ءسحلا يه يتلا ةلآلابو ءركفلا يه يتلا ةلآلاب هكردي
 ضعب بسنيف لقعلا اهظفحي ةروص اهنم ىستي نأ بجيف تادرفم رومألا دجيف لايخلا يف رظني
 لقعلا مكحيف بيصي دقو ؛هيلع وه ام ىلع رمألل ةبسنلا يف ءىطخي دقق ضعب ىلإ تادرفملا
 أطخ ةيفوصلا تأر املو أطخلاب فصتا كلذلو .دلقم لقعلاف بيصيو ءىطخيف دحلا كلذ ىلع



 رباتتألا كئاقع نايب يأ رهاوجلاو تايقا ديلا 3 5 ان 8ع اجل ١ 11 3 ؟
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 امنإ ه5 رخآ ىلإ [ : سمعا 4 ايي

 ىدعت اذهلف اعطق للا ريغل نركي ال يذلا قلطملا ىنغلا وهو ةروكذملا ةيهنإلا ةفصلا ره
 فرشلا اهتاذب يطعن اهنإف مهيف ةبهل' الا ةفصلا هذه ةحئار روهظل شيرق باكال ع يال أ 1 : يذل

 وه امنإ ءاينغألا ىلع هلابقإب لب هدصق ناكف هيف مهل ىدصت يذلا تقولا كلذ يف ةعف لاو

 ةممرسل مام 8 5 م - 1 1 010
 كونو نسنإ# : هلوقب هير ةتاع نيح 02297 هللا لوسر دهشم ناكثو

 ماشملا كلذ يي :اوخسر اذإ مث قلخلا نم ينغلا ةفصب فصنا نم ل مكل اهديصتي نأ دتمأ ميلعت

 ؛ ىلاعت كللأ رئاعش م هلك ملاعلا إف ةيهلالا تاغصلا ..هيصخعت مدع دوهش ىلا يفرتلاب او عا

 مأكف داعو لج هريحعب مدعل هل ىلاعت ىحلا ةيعش ةحاصم اروع هشه ثا 2 كاني 5 8 0-5 يله ف
- 3 

 قاع عراشلا هب ان بخا امك مهدنع قحلا نال مهبولق ةرسكتملا بانج مضه ىلش راغي ماك

 مهرباكأ نأ ملعي ناكف رشيرق مالسإ ىلع ميلظع صرخ هل ناك دهشملا اذه سم 15 دنإف اضيأو

 98 : ىلاعت لاق .ءريثك قلخ مهمالاسإب ملسأف اوملسأو ةويحأو ةرعاطأو مهبولقب هيلإ ' هلام اذا
 مكدانع تا 25 .لا١؟85 :ةبمتلا] # ضخ .هسيع ام هلع رع مح شنأ نق ك”ئاوسر مح اع 50 ءإ خت ءئانك 5200 || 3 هوي 5 8 00 0! 2 8 : 01 ف 3 كل مال صرصا 6# حا سعال يم م ريم م3 ص
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 8 مكل بحعلا هنمح_بل كسا هم مكس الاسأ ملص د
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 2 ميظعلا دهشملا اذه عم 345 هللا لوسر ىلع بتعلا ىلاعت قحلا عقوأ فيخف :(تلق نإف)
 اللا عا تل
 ١ هايم دات نقدا

 ريقف مهو «تالفغلا لحم ناسنإلا نإق انل ًابيدأت كلذب انملعأو هبتاع امنإ :(باوحتان)

 هاجلا لوصح نم هل ضرع ىضرع هانغ نأل ريقف رمق ايندل كولم ربكأ نم راص ولو تاذلاب

 ءاينغألا يف ترهظ يتلا ةفصلا تسيلف العو لج ٠ فالي هريغب الإ ىنغتسا اسف .لاملاو

 1 ع 4 يشأ نم اًمأ :ةيآلا يف ىلاعت ؛ لاق كلذلو ا هس
 . هيب هب ىلاعت هللا بدأ ام ن انكف ىتغ وه نم امأ :لاق امو بلطلا :يسب

 .هيلإ ءاجو «ءايربكو هانغ كرت نم لك ىلع لبقي نأ هرمأ مث لو مأ ءارقفلا ىلع لابقالاو ءاينغألا
 امعط هل نودهشي نوداكي الف ؛ يناثلا بدال :ا!ذه نعم نولفاغ . .سانلا رثكأر : خيشلا لاق

 مهلامو مههاج لجأل كلذ امنإ .ءاينغألاو ءاسؤرلا نم دحأ ىلع نيفراعلا لابقإ نأ نوليختيو

 نم صضاررعأللا 00

 هللاو كلذ يف لاطأو نيقيلا نيع نم ءايشألا اوذخأف اهيف سبل ال يتلا ةقيرطلا ىلإ اولدع راظنلا

 هللا قلخيو الإ دبعلا اهب ملكتي ةملك نم ام :نيتتامو نيئامثلاو عباسلا بابلا يف لاقو .ملعأ

 نإف ةمقن كلم ناك أرش تناك نإو ةمحر كلم ناك ًاريخ تناك نإف اكلم ةملكلا كلت رس ىلأعت

 تب :دنعلا لاق نإق ةمحر كلم ةلففللا كلت دم ىلاعت هللا قلخ هتبوتب طفلتو ىلاعت هللا ىلإ سات

 تناك يتلا رشلا تاملك ددعب ةكئالم ظفللا !ذه نم قلخ كيضري ال ءرش لك نم بر اي كيلإ

 هللا ىلإ تبت اذك نم هللا ىلإ تبت ءىيش لك نم هللا ىلإ تيت ىنعمف ةرثكلا ىلع لدت لك نإف هنم

 3 ا
 هكن انام لإ : لاق مث اديزو ءاديزو اديز ديرتو نرديز :لوقت امك ءاذك نم هللا ىلإ تبت ءاذك نم



 3 0 1 5507 8 نا دبر طحلنخ مااا 1
 ننوخرإا 3 راستاو ةالابتلا ميل عام ذأ ةميصع اع ىف نوي ناشلا م يداصلا هل عملا

 2 3 3 . : 55 كا هما 5 0 95 كل 1

 ىلع مهعبتي ماوعلا 35 اذحا نا اوفاخ ادإ ىيناعت هاللأ لأ نأ ملسعأ وت .اونط ام م انآ! نسل ب

 ايندلا يش كيضار لعشلا 3 الذب ا وداد 1 نأ ا ةقاحا هل كدب كف يدنا ىن :هلا مهن روش ل ءايل ال ا ميشعلا

 0 3 , م م 1 5 م 8 1 هدينكلا 3 00
 دج اش مهنوق لماتو :نيبوصححملا ةحلصمل اميدقت ءاسؤرلاو ءاشغألا ىلع ةقئالا ها مهنف

 م0000 ا 5 8 1 0 كم 0 | ل ا م 065 0 ' ب

 يلع ابا ل ومسي يس ىف مهني جانمعي د نيوسدملا نه اينغ نوكيا نأ لجو رع هللا ىلا يعاذلا
 .ىتمسب م 5 بالم مار نااسيلا - ميس تشمل م ةماعلا مسا 7 ب ا ويسلم هن هدم مرهت هل ىغللي الو لابئإلاو لاملاب هيلإ نسحيف هنع مه بشت الا سانلا تالجتسا هل ىغيني هنأ اف اعف

 مهيدياب امص ففعتلا ديلع انجي و نيوعدملا نيعا ىلا كلذ كرهي هنا مهتاسحاو مهناق دم لوق

 هدانا ةظعوملاو ةمكمل ؛ هكر لبيس لإ دآم : ىلاعت لاق ةعائق وأ لامي امإ مهتع ةسشن اغثو

 عديل مهيَق ةدسحملا ةلقع ملا امأو نس وهعااملا ىدياب امه هانغ رهش ةمكحلا اماق .إ١؟5 - زستل]

 كوملعت املأ فق هن ريع رم هيلا مهب كل أه اعف ىلإ ل 2 رداني ل ويبقي مهلأ ىتن -- 5 وص اولا ايفاشس

 ا يي يسع حن لا اخ ا ا م م تخط ا هاا ك0 00 2 . : كنا سلا محجر 5 1 1
 1| # كلوح نم اوففناال يبلقلا ظيلغ اظف تك 0 نارقلا ىفو ةحتسملا نم ك د ريس ماهم مضلل

 ما م! كهف ام لك ىف بت وللطم ءاشمغأللا ىلع ع فشلا ميدعت نأ ىلع الا تتسا دقو ل124 : نأ

 ءاش نمو نم ويلف هاشم مف ىحلا هل خيبت 3 كعب رباكالا سس انج ينعارم نأ ريشغل ىغشي 2 كاد

 يف ايندلا لاوحأ ريبدتب مهتفرعم مدع .مالسلا مهيلع ءايبنألا لامك :م صشي ال :(ةمتاخ)

 كلذو مكايند رمأب | ىلعأ مدنأ لشنلا حيقلت ةلأسم يف ا
 3 ا 2

 "” بلوق هيلا ءاشاامك تاقوالا شعب

 . .لخنلا ن روحملب : ل اقف + الؤه عنصي أم ! لاقف ١ لخنلا موؤر ىلع وا موك ىلع ر

 هع
 بما وكاد ا دع ما من 1 1 8 8 إ
 لمح اقف هنسلا كلت مهلخن حيملت اوكرتف راصنالا كنلذب عمسف ايش يدجي ك«لذ ىر رام :ل

 مل ام لك ين : يدعي 0 مكايند ماب ملعا ممكنا 8 ناشف كلذ عود ريخأف اصيش حلبلا جااخعو لختلا

 - 9 وج ص ب ءاسئألا ىلع اتدلا لاوجلا .ضعب ءاهح انيسو : نيدلا ىيضش محيشلا لاق ,ء يش كيث كيلا حروب

 نع كلذب اوباغمم ى يئاعت هللأ لالخ ةلِهاشم يشع نس مهبولق ىل اع بيغ امل مه أملا .ءايئوألاو

 9 ايذلا مأي سانا فرعأ اوناكل مهنع بجحيلا ةملعملاو لااجلا كلذ نأ ولو نوكلل مر ياكل

 بخل هيلإ راشأ امك اهلك ال تاقوألا ضعب يف مهل وه امنإ نوكلا ريبدت نع مهباجح نأ ىنخي ال
 دياات - 0 هللأ لوسر تام امو :نيفراعلا يضعب لاق :ىلز ريض هيف ىلنعسي ال كفو 0

 . كلذ 53 ءلجو ع هللا لناللج ةدهاشم هلعشب نكي ملو .ةرشألاو ايئدلا رمأ ربذي راصو كلامك

 «تَتَسَح مهَتاَتْيْس ُهْقَأ لَدِْي تكاهاوأت # :ىلاعت لاق امك ةمحر 1 اكنالم ةبوتلاب اهلك عج ات لشنا

 نلغ# :ىلاعت هلوق يف نيتئامو نيئامثلاو نماثلا بابلا يف لا . كلذ ىف لاطأ الع راق فلا]

 هنإخ ىحلا نيبو هنيب ىتلا ةقالعلل ةراشإ ىلع م يلاعت هقلخ امنإ [؟ < كلملاز لمع يله نم نانالا

 ىلا ةيدرفلا ماشم يف يهف هتعلخ راوطأ نم ةبترم ثلاث ىف هقلعلا نإف اضيأو ءصضرألا 32 «تياباتس

 نأ ملعا : هظعألا هللأ مسأ يف لاقو لجو رع هللا مالك بجعأ ام رظناف ىحلاب الا ىيلث ال

 يبال .صخش ل لاق دقو . تشش ىعلإ ميسا ! أب كتحاح لأساو «.قفدصاف ةملدقع اهلك هننأ ءامسأ

 . كلذ ىلع هّحيوي رغصألا ينر ءأف :ديزي وبأ هل لاقف مظعألا هللا مسا ينملع : يعاطسبلا دي



 رباكألا دئاقع نابب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا ولا

 ىلعو ءلجو زع هللا ىلع لابقإلاب ًافلكم ناك .ةيي هنأ هللا همحر ىطويسلا لالجلا ركذ دقو

 . ىحلا نع ىقلخلا هبجحي ال دحاو نآ يف اعم قلخلا

 ؟نيقيب هنود مهنوك عم هباحصأ ةرواشمب 86 هللا لوسر رمأ ملف :(تلق نإف)

 ل هيبن رمأ ام ىلاعت هللا نأ ةثامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 دقف هريغل نوكت ال ةيصوصخ دوجوم لك ىف هل نأ ىلاعت هملعيل الإ هنود وه نمل ةرواشملاب

 ةصق ليلدب نيبرقملا نم دحأ ىلإ هقلي مل ام ةمألا داحأل صاخلا هجولا نم ىلاعت هللا ىقلب
 .ملعأ هللاو مالسلاو ةالصلا امهيلعغ ىسوم عم رضخلا

 :نوثالثلاو ىناثلا ثحيملا

 هلك دمحم انيبن ةلاسر توبث يف
 كلذ ريغو قالطإلا ىلع هللا قلخ لضفأ هنأ ناببو

 تعبجأ كلذكو عامجإلاو ةنسلاو زجعملا باتكلاب ةحباث ا دمحم انيبث ةلاسر نأ ىلعا ٠

 تالاسر اوغلب مهنأ ءايبنألا عيمجل دهشت كلذكو اهلامكو اهمامتب ةلاسرلا غلب هنأ ىلع ةمألا

 ادحا كلذب صخ امو دعوأو رذنأو رذحف عادولا ةجح يف ءةلث هللا لوسر بطخ دقو هوهبر

 .دهشا مهللا :لاقف هللا لوسر اي تغلب :اولاقف تغلب له الأ :لاق مث ءدحأ نود

 اذه ىلاعو تايا .فعب ةوعمج نيح نآرقلا نم طقس هنأ :لوعي مهضعب نإ :(ليق نإف)

 . حيحص كلذ لهف اهتوالت ىلع بائيف اهولتيل هفشك قيرط نم اهنع ثحبي نأ فراعلل يغبنيف

 بجي :نيثدحملا روهمج لاق دقو .دحأ هيلع لئاقلا اذه ققاوي ال رمأ اذه :(باوحلاف)

 طقسف تاعباتتم [184 :ةرقبلا] 4مل ٍماَيَأ نم ٌةَّديَف# نوءرقي اوناك :ةشئاع لوق ليوأت
 اذه مالك يف طوقسلاب دارملا نوكي نأ لمتحيف .خستلا طوقسلاب دارملا :اولاقو .تاعياتتم

 ىلع ةلالدلا ىف بحسني لوسر هنأ هئاعدا يف لوسرلا قيدصت ىلع ليلدلا له :(ليق نإف)

 ؟رخآ ليلد ىلإ رقتفي وأ ماكحألاو رابخألا نم هب ءاج ام

 نكي مل ذإ دوجولا يف لامكلا بتارمل سنألا لصح هب نأل ًاناسنإ ناسنإلا يمس امنإ :لاقو
 يف لاطأو .نارمع لثم ةدئاز هيف نونلاو .فلألاو «ناسنإلا ريغ دوجولا بتارم هيلع علخي دحأ
 «ضرألاَو وست ُرْون ُهَّلأ# :ىلاعت هلوق يف نيتئامو نينامثلاو عساتلا بابلا يف لاقو .كلذ
 ءارو ام فشكي نأ فشاكملل حص ام ةفيثكلا ماسجألا يف ىتلا ةيرونلا الول هنأ ملعا .[85 :رونلا]

 قارتخا حص ام اهلصأ يه يتلا ةفاطللا الولو تاومسلا قوف امو ؛«ضرألا تحت امو ناردجلا

 هيلع ًارمسم توباتلا وأ هيلع بارتلاو هربق يف تيملا مايق ناك الو ناردجلا ءايلوألا ضضعب

 بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو هدوعق نع كلذ نم ءيش هعنمي ال بارتلا هيلع ًالوعجم



 ىفوتح دل كهمحم اني ةلاسر توبث ىف :نوثالثلاو يناثلا ثحبملا

 ىلا رقتقي ال هنأ ؛تاحوتفلا» ن 2 نيعبرألاو عبا رْلا بابلا ىف ة خيشلا هلاق امك : (ستاوحلات)

 1 هي ءاج ام لع اولا ىف بحسب لب برخاآ ليلد

 ؟ةنياعملاب انتداهش وأ ىحولا قيرط نم انءاج امب انتداهش لمكأ امهيأ :(ثتلق نإف)

 ةميزخ دهش امك ةدهاشملاو نيعلاب انتداهش نم متأ يحولاب انتداهش نإ :(باوجلاف)

 مب :ةلكب هللا لوسر هل لاقف ءآارضاح ةميزخ نكي ملو يبارعألا نم لمجلا عاتبا هنأب نع يبنلل

 ءهدحو ةميزخ ةداهشب .ة85 هللا لوسر مكحف ءهللا لوسر اي كقيدصتب :لاق .ةميزخ اي دهشت

 طظفح هبو نينثا ماقم هتداهش مقت مل نيع ةداهش دهش ناك ةميزخ نأ ولو يحولاب ةداهش اهنوكل

 رخآ ىلإ [1؟8 :ةبولا] ةهكيشأ ْنِي . اور ْمْكحَدَم َدَّمَل# :ىلاعت هلوق انيلع ىلاعت هللا

 هله الا ًادعاصق نيلجر ٌةداهشب الإ 0 هيأ 00 د تناك ةياحمصلا ع نآرقلا عماج كِإف ةروسلا

 . ىهتنا هدحو ةميزخ- ةداهشب تتبث اهنإف ةيآلا

 .ءامعلا قتف دعب تادوجوملا نم رهظ ام لوأ امف :(ليق نإف)

 ءامعلا قتف دعب رهظ ام لوأ نأ روصنملا يبأ نب نيدلا يقت خبشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 هيلع مدآ ناك امك اهلك ةيئاحورلا وبأ وهف تايلوألل ةيلوألا كلذب قحتساف .ةث# دمحم وه

 ييحم خيشلا مالك يف ةيلوألا قيقحت ًابيرق ىتأيسو .ىهتنا اهلك تاينامثجملا ابأ ؛مالسلاو ةالصلا

 .هعجارف ءابهلا هللا ىلخ ام لوأ نأو نيدلا

 دكمملا وه ىبنلاو «نيطلاو ءاملا نيب مدأو ابن تنك مد هلوق ىنعم امف :(تلق نإف)

 ؟مهربخي نم دوجو لبقو قلخي نأ لبق لكي هرابخإ مص فيكو هللا نع

 نأ :هانعم «تاحوتفلا» نم ةئامثالثو سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 | لاحلا وهو قاثيملا ذخأ لبق ىلجم ريغ ىف هللا نذإب هتاذب هتاذ فرعي ناك .ةئلي هللا لوسر

 © هل ناكف رركذملا ثيدحلا هيلإ راشأ امك مدآ قلخ لبق كلذو هتوبن فرعي ؛ةيمَي اهيف ناك

 اهدوجو نيج ىلإ اهبتارمو رصانعلا ىف ةئوثبم تناك ةيناسنالا ةأشنلا نإف لاحلا كلذ ىف فيرعتلا

 نأب امإو اهلامكب اهتاياغ ىلع امإ هتبترمو هسفن دوهش نطوملا كلذ ىف ىطعأ نم سانلا نم نكل
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 لك كلامعتسا ةرثك نم نالذخلا باجح فلخ نم كل قربت حئاول تيأر اذإ :نيتتامو نيعستلا

 تكله الإو رمألا كلذل ةيهاركلا كيف قلخي نأ هللا لأساف هوركم ىلإ لقتنت نأ تفخو حابم

 ابددحجعلاو ه نيبرقملا ل اامعأب لمعيلف نسحلا ءانثلاب ةنسلالا هيلع هللأ قلطي نأ دارأ نمو :كاقو

 قيرط كولس ريغ نم هيلع ءانثلا بلط نم امأو .انطابو ارهاظ ةدحاو ةلمج نيمسافلا لامعأ

 فيك الو اوحبصأ فيك نولابي ال رادلا هذه ىف مهلك نيفراعلا ىلع هبعت ايو هءانع ايف نيبرقملا

 . لجو رع هللا ريغل اوتفلتي نأ فيلاكتلا مهكرتت الف فيلكتلا نطوم يف مهنأل سانلا دنع ارمسأ

 مع باوجلل ةيلهأ هيفو الإ ءيش نع لئاس نم ام : نيتئامو نيعستلاو يداحلا بابلا ىف لاقو



 رباكألا دتاقع نايب ىف رهاوجلا» تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا نقولا

 اهب هسفن ىلع مكحيأ اهملعيف ايندلا يف هل يتلا هبترملا كلت نيع يهو هروص وص نهام ةروص دهشي

 ىف ىِوَأَو# : ىلاعت لاق . ال مأ هلاوحأ عيمج روص دهش له يردن الو هتوبل عد ١

 اهظفحيف هيف ةروص ناسناللو الإ ةعستلا كالفألا نم كلف نم اسف ٠١5 «:كصفآ «اهرتأ َِنَس لك

 هفلتخملا ةريثش لا ايأ ولا يف 5 ةدحا ولا ةروصلا دوج وك اهدوجوف اهتكو لوصو ىلإ ١ كلفملا كلذ

 هقلتختف ءربثو رغضص و كيلثثو عضم رم و ةرادتساو حيوعتو ةماعتساو ,ن.ضاعو لوط لن ٠ لاكشألا

 :اناق كلذلف فه .ةدحاو نيعلاو ىلجملا فاواتخاب ؛, لاكشألا روص ٍإ

 يف وهو را لاق اهلان اذإ بتا هلا هيف رثؤت مل ةباثملا هذهب ناك اذإو ءىلاعت هللا تذاب ىلجم ريغ

 نم هئاذب هتاذ ف عي ناك .قوك هن

 يف وهو رخآ تقود يف لاقو .ةبترملا هيف مكحت ملف .« شف الو مدآ دلو ديس انأ#" :ايلعلا ةيثرملا

 هنا أ كلذ ايسيبس م هي 3 تأشن ةفرعم نع ةبترملا هبجحت ملف مكلثم رشب انأ امنإ : ةفالخلاو ةلاس لا ةبتر

 تحت اهنأ ملعف ةيرصنعلا هتاذ اهاشف كييف دديتم وهو ىرصنعلا اهبكر م ىلا ةرظان هتنيطل قار

 تايتلاو ىناويحلاو يسانالا قلخلا رئاس منو اهنس هك دك راشملا ى آرو كب ةيولعلا كك كفألا وك

 ىأر لب ءاهنع دلوت نمم دحأ ىلع الضف ةيرصنعلا هتأشن ثيح ره هسفنل ري ملف .ندعملاو

 "للا اهنع ف رثفا امف حوجلا م دوعتي ناكو ىمكلتم مكس انآ : لاقغع هل لاثمأ مش و مهل عم كسسشل

 ادص نأ 3 ؛نيلعلاو ءاملا مب مداو است تنكال 1:
 هلوش ينعم تلقا دف "يل ىخ ويا 0 هنوش 8 ١ - 3130

 مج ف .بتارملا كلت روح نم دودعم وه أمم اهيفا د دش ىتلا ةروصلا كلت نكاسلب لاك ا!

 هانركذ ام قوق ةروص ًافيأ انلو :ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق .ةروصلا كلت نع رادلا هذه يف انل

 يسركلا يف ةروص انل نأ كلذو .ءاهنع انتكسف عرشلا لوقل نم حاورتسالاب الو لقعب دككردت ال

 يش ةروصو . سعنلا يف ةروصو :؛ةعيبلطلا يف ةروصو .ىلويهلا يش ةروصو ء شرعلا يف دروس

 يترم هلك اذه .مدعلا يف ةروصو .ءاسعلا يف ةروصو .ملقلاو حوللاب هنع بعملا لقعلا
 . مهفاف ةملع نونكم ىف هدابعل ىيدقلا هللا باطخ هيلع هجوتي ىذلا وهو فشلا باحيصأل

 هيلع يوتحي امب قاثيملا ذخأ دنع ملص .مالسلاو ةالصلا هيلع مدل ناك لهف :(تلق نإف)

 هللا لوسر اي :لاقف هباحصأ ينارهظ نيب وهو هلأس ايبارعأ نأ .245 يبنلا نع ءاج دقو هلاؤس

 هلاؤس نم تورضاحلا كهضم حسنت ج حعيسسمل مأ «ىلخت قلخحأ ةنجلا لها بابك لع ك”لاسأ

 سن اهنع ققشت اهنا لجرلا اذه اي اسلاع لأس لهاج نم نوكحضتآ؛ :لاقو ٠

 هعم بدألا هباععصأ ميلعت لئاسلا لجحخ لازأو هلهجي ام هملعو هافرا امب

 يف نيتلامو نيعستلاو يناثلا بايلا يف لاقو .ارورسم اهرف املاع يبا ضألا بلقناو . لاس نين
 مام

 .[؟؟ ت94 نيللا| # # 2 املا يد دج راس ل 9 0 قمع سس دنع رمال مو : ىلاعت هلوق

 ىحلا نأ ل 8 ويقحتلاو و مأ .صاخ رمال ًاضوع ىلاعت حلا نوحي له اهقلتخا ءاسلعلا نأ ملعا

 لف ع تئاطلا ديري امنإو هتاذث بلطي حصني الو يش همواقي ال : هتاذ ثيمحح هم ىل لف ل اانعلأ 0 هامان نأ 1 3 1 0 5 وح وو "8 !اعت

 حصص دقق هنع نكي مل اذاو ١ ىلاعت ىحلا نبيع ره أم اذه لكو ديور وأ هتدهاشم 3 كيرا هاج



 ضل نفي دمحم انيبث ةلاسو توبث ىف :نوئالثلاو يناثلا ثحبملا

 انروص نم ةروص اهيف يتلا كالفألا نم كلفل ملع ال هنأ امك ملع هل نكي مل :(باوحلاف)

 .اهي

 ف ريض لود رهطظلا ن 1 م ذحألا ناك >7 :(ليق نإك)

 .مالسلاو ةالصلا هيلع مدآل بيغ ناك رهظلا نأل ذحألاب رهظلا صخ امثإ هنأ :(باوجلاف)
 انعم ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هل نأل كلذو انف رع ناحل مدآ قالي نيب نم اندحأ ىلاعت هنأ ولو

 هيلع هنأب نقي ىلع نحن امو : نيدلا يبحم خيشل ةيشلا لأق .اندهش امك دهشف ةروسصح ىف ةروص

 نم تمدهت ىتلا تارضحملا انيأر امل انكلو ءهملعي وأ ةهنم ْدْحَأ امن ملعي مل مالسلاو ةارعلا
 0 30 ا 1

 ىلع ملطا نم هللا محرف كلذك مدآ يف .ءالا نوي امبر :انلق .اهيف ام ةروصب ملعت ال كالفألا
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 . باتكلا اذه ورم عضوملا اذهب هقحلاف هرهطظ نم تذخأ ىتلا روصلا ملعي نام هدأ نأ

 نم لصصحت ام مهتدعو :لاق ءايقشألا كود .مالسلاو ةامصلا ةيلع مدأ رهت ىف اوناك نيدلا

 ةعستو ةثامعستو تارم عست فلا فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ فلآ فلأ فلأ ةثامعست برض

 م لصعحي أمق اهانركذ يتلا لوصألا يف هعيمج بورضم كلذ ثلثو كلذ فصتو املأ نيعست و

 اال .سباسح وهو نوصشني الو ادحاو نوديزي ال ءادعسلا نم مدآ رهظ يف ناك نم داع وهف كنذ

 .ملغعأ ىلاعت هلأ و . ىهتلا بتشكلا هشي ط امئاو لقعلا دلشعتب

 كلف لك يفانل نأ و هأنر ىيذ 6 روصن :همهف يع تاعي نيمو نيدلا يىيعحم خيشلا نأ

 نسح :هبف لاو اعوفرم يذمر ىلا رب يف رظنيلف ىرخألا دمانب قحأ امهادحإ سيل ةروص

 رتخأ مدا اي :هل لاق . هلالحب يلي امك : يأ . لاتض وشم هأليو مدل ىلجت ىلاعت هللا كل بيا

 مدأ رظنف هتيرذو مدأ اذإف اهحتفف ةكرايم نيمي هيدي اتأكو ىبر نيمي ترتخا :لاقف . تنش امهي أ

 :هل يلاعت هللا لامف !بر اياذه نم :لاشف . مهثوضا نم .صخش ىلإ «ماللسلاو ةاللسلا ةيلغ

 مكو براي :لاقف .هنس :يعبرا :لاقف .رمعلا نم هل تبتك مك براي :لاقف ؟دواد كنبا اذه

 هللا لاق  ةنس نيتس ىرمع نم هتيطعأ دق براي :لاقف .ةنس فلأ : ىلاعت هللا لاقف . ىل تبتنت

 .ضبغيل توملا كلم ةءاحمف كلي نيعبرأو ةئامعست غلب ىلح هسفنل دعب مدا لاَر امك كاذو تلا 0

 . كلذ ىف لاطأو فتيؤر ةرخألا ىف هؤازجف هاري دنأك ىلاعت هللا دبع نم نأ امك اضوع نوككي نأ

 بلطو ةيده رخألا ىلع امهدحأ ىعذا فنع هللأ يضر سنأ نم كالام ىلإ ناتثأ عقارت :لاق مك

 وأ هنحلا فش ءا جس اهب تيغتيا تلك نإ دل ! اهتلدعأ نيج اهب تيغتنا !ذام :هل لاشُق اهيلض ما افا

 اللف هللا هجو اهم تيغتبا تنك ن !و اهتمبق الإو ةيقاب اهنيع تناك نإ هنم اهذخق ايندلا ىف ةضواعم

 4 نش لك تَعِسَو ىَنْحَيَو» : نيعستلاو كلاعلا بابلا ىف لاقو .ىهتنا ءوشب كل مكحأ
 ل قلذطملا دوجلا نم هيلا هذهو ًاديقم ًادوجو ًاقلطم ًادوج ىلاعت هل نأ ملعا 2 ١25[ قا نعال

 ل
 ىلع يضرفو بج وأ :ىتأ .[88 :مامنألا| ة«ةممتلا هسْفَنا لع 1 نك 2 :هلوق ميغ ديقملا



 رياكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءّزجلا نضل

 كدلول اهتبهو دق كنإ مدآ اي : ىلاعت هللا لاقف ءةنس نوتس يرمع نم يفب دق :مدآ هل لاقف هحور

 مويلا كلذ نمف# :ةقي هللا لوسر لاق .هتيرذ تيسنف مدا يسنو هتيرذ تدحجف مدا دحجف دواد

 قيلي امك لحلا ةضبق يف ةمئاق ةروص هتيرذو مدا اذهف . ىهتنا .«دوهشلاو باتكلاب ىلاعت هللا رمأ

 أمف .ىلاعت ىحلا دي يف هتيرذ ةروصو هئروص قري وهو ديلا كلت نع جراخ مدآ اذهو هلالحب

 ذه ناك ولف كالفألا يف روصلا ددعتب انلوق يف انيلع ركنتو عضوملا اذه يف هبرقت ينحأ اي كلاب
 لي اذه نم رثكأو لاق .لدبتت ال قئاقحلا ذإ ةبسن ازئاج الو اعقاو نكي مل هسفنل الاحم

 : ةرقبلا] © نوعِحي ال نق ع خت عه> :مهيف ىلاعت هللا لاق نمم نكت الف هيلع ر دقأ الف

 . ةثامثالثو نيعبرأو سداسلا بابلا يف كلذ ىلع مالكلا خيشلا : لاطأ دقو [8

 ؟486 دمحم ريغ نيطلاو ءاملا نيب مداو ةوبتلا دحأ يطعأ لهف :(تلق نإف)

 .ةسوسحملا مهتلاسر مايأ ءايبنأ اوناك امنإ كلذ يطعأ ًادحأ انغلبي مل :(باوجلاف)

 تنك وأ ًاناسنإ تنك لقي ملو «نيطلاو ءاملا نيب مدآو ًايبن تنك :لاق ملف :(تلق نإف)

 ؟ادوجوم

 عيمج ل ابق ةوبنلا يطعأ هنأ ىلإ ةراشإ اهريغ نود ركذلاب ةوبنلا نصخ امنإ : :(ساوحلاف)

 ىلاعت هللا دنع نم هيلع ردقملا عرشلا ةفرعمب الإ نوكت ال ةوبنلا نإف .ءايبنألا

 وأ ؟صوصخم قلخ هب دارملا له هللا قلخ لوأ .ةقي هنإ :مهلوق ىنعم امف :(تلق نإف)

 ؟قالطإلا ىلع قلشلا هب دارملا

 نأ كلذو صوروصخم قلخ هب دارمل ! نأ : سداسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك : (باوحلاف)

 نأ كلذ حاضيإو قئاقحلا رئاس لبق :ةثي دمحم ةقيقح هيف رهظ ام لوأو ءابهلا هللا قلخ ام لوأ

 كلت نع ملاعلا لعفنا هملع يف قبس ام دح ىلع ملاعلا روهظ ءدب دارأ امل ىلاعتو كرابت هللا

 حرط ةلزنمب وهو ءابهلا ثدحف ؛ةيلكلا ةقيقحلا ىلإ هيزنتلا تايلجت نم برضي ةسدقملا ةدارإلا

 هنإ مث ملاعلا يف دوجوم لوأ وه اذهو ؛ءاش ام روصلاو لاكشألا نم هيف حتتفيل صجلا ءانبلا

 ىلع ءابهلا كلذ يف ءيش لك هنم لبقف ءةوقلاب هيف هلك ملاعلاو ءابهلا كلذ ىلإ هرونب ىلجت ىلاعت

 رك ريع نبط كم َليَع نع ُوَت # :هلوق وهو صاخ لمعب مهتعت صاوخ موقل ةمحرلا هسفن م

 نع ضوع وهو «هتفص هذه نمل بوجولاب ديقم دوج اذهف [04 :ماعنألا] «َمَلَصَأَو ءودعب نم بات

 امف هدوجب هدوج لباقف قلطملا دوجلا نم حالصإلاو ةبوتلا نأ ىفخي الو صاخلا لمعلا اذه

 هلأ انمامإو انملاع هللا دبع نب لهس نع يكحو :لاق .هريغ هديق الو هاوس هناحبس هيلع مكح

 العو ءهل تلقو يل لاقف ةرظانم اننئيب تعقوف هتفرع ينأ ينم فرعو ؛هتفرعف سيلبإ تيقل :لاق

 اي :يل لاق ام رخآ نم ناكف ترحو راحو تفقوو فقو هنأ ثيحب عازنلا لاطو مالكلا اننيب

 ىفشي الو ممعف ءا[185 :فارعألا] 4« يع لك َتَحِسَو ىتَمَحْيَو# :لوقي ىلاعت هللا نإ لهس



 رونلا كلذ نم هبرق بسح ىلعف جارسلا رون تيبلا اياوز لوبقك رونلا نم هبرق بسح
 ام عيمج نم االوبق رقأ ناكف ل دمحم ةشيقح نم هيلإ برقأ دحأ نكي ملو هلوبقو هؤوض

 تاكو نيل يحب خيشل لاك . دوجوم ا لوأو ملاعلا روهظ أدبم . ديم ناّكف ءابهلا ا يف

 ا عماج هنأ ١ هلع لات هلا يضر يلع مامإلا يف عيشلا لوقو .ىهتتا :يعمجأأ

 نيح هيف لاف 0 نيددم يبأ خيشلا قح يف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع . رضخلا نع ًاضيأ | لعل

 0 ا ءايبتألا عيمج دمتسم ْنِإ !تاحوتفلا» 0 خيشلا هلاق امك ملعف

 دمم وهف نييبنلا متاخ هنوك ثحبم يف هطسب يتايس امك باطقألا بطق وه ذإ ؛ةات دمحم

 دممو بيغلا يف هنوك لاح هروهظ ىلع قباس يلوو يبن لك دمم وهف ارخآو الوأ سانلا عيمجل

 ملاع يف ًادوجوم هنوك لاح يف هلامك ةبترم ىلإ دادمإلا كلذب هلصويف هب قحال يلو لكل أضيأ

 راونأ نإف .ةرخآلا رادلاو خزربلا ره يذلا بيغلا ىلإ القتثم هنوك لاح يفو ةداهشلا

 . نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ملاعلا نع ةعطقنم ر ريغ د هتلاسر

 هللا ىلخ ام لوأ ةياور ىفو ينرون هللا قلخ ام لوأ ثيدحلا ىف درو دق :(«تلق نإف)

 ؟امهنيب عمجلا امف لقعلا

 ةراتو لوألا لقعلاب اهنع ربعي ةراث ؛ة# دمحم ةقيقح نأل دحاو امهانعم نأ :(باوجلاف)

 نوم ةيلع روهلفلا يف ن '"بيقباسلا ءايبألا ك.كمسم يا هنوك ىلع ليلدلا امف :(تلق نإف)

 ؟ نا رَعْلا

 4 ٌءدَّعْنأ ْمُهَنَدُهبف 00 ىّدَه نيل كيلوأ# ىلاعت هلوق كلذ ىلع ىلع ليلدلا نم :(باوحلاف)

 مهادهي تيدتها اذإف نطابلا يف كنم مهيلإ ىرس يذلا كاده وه مهاده نإ : يأ 190 :ماعنألا]

 ام ريغ مهادهب دارملا نأ ولو ًارهاظ كل ةيرخآلاو ًانطاب كل ةيلوألا ذإ كادهب ٌءادتها كلذ امنإف

 يبن لكف .نيطلاو ماملا نيب مدآو ان تنك ثيدح مدقتو هدتقا مهبف دلي هل ىلاعت لاقل هانررق

 دق تاركدلا ركنأ ءيشو مومعلاو ةطاحإلا يضتقت لك ةظفل نأل كش الب ءيش يننأ كيلع

 . ةفاطلب ىنريحو : ينس رخأ دقل هللاوف : لهس لاق هتمحر ينتعسو

 ؛ملعأ مل ام اهتلالد نم هملعو مهفأ مل ام اهنم همهفو .ةيآلا هذه لثمب هرفظو هقايس

 نذل كأم : ىلاعت هلوق ىلإ تئثج املف يسفن يف ةيآلا ولتأ تذخأو ًاركفتم ارئاح تيقبف

 مصقي امب هيلع ترهظو ةجحب ترفظ دق ينأ تنئظو تررس .ةيآلا ٠ 1[ :فارعألا] هي َنوُقْنَي

 مومعلا كلذ نم اهجرخت ةصوصخم توعنب اهديق دق ىلاعت هللا نإ نوعلم اي :هل تلقف هرهلظ



 ناقألا تئاقع ناي ىف رىهارجلا» تيقاويلا سم يئاثلا ءزجلا 124

 هلوق كلذ ديؤيو ةعيرشلا كلتب هتثعب ىف هنعغ بنان وهف هروقهش نمز ىنع مذدقت

 تاوحل ذإ ؛ ب اخالاو نيلو ا ملع تملعف هلالجب قيلب امك يأ يبدت نسب هلل ىلاعت دنا عيضو

 اسنألا مه ةيلوألاب
 ٍِ 1 1 ايس '

 امك 1 03 تلامس ر وهذ كعب ةرمو ءماللسلاو ةككصلا هيلع مدا ف ول لبق رق نيئرم معلا ىطعأ

 : .كلذتلو يرخأ ةرم ليربج هب هيلع لزنأ مث ليربج ريغ نم الوأ تار ملا هيلع لزنأ

 ااا ب ةوالثب لصعت ال :ينأ ١١4[ :هطأ 4 تلتلِإ عيطفي نأ لبق نم ِناءرقلاب لّجْف الو#

 38 5 قع هكعسس اع كنأك هيلا اميقتعم تاو ليربج نه هعمسأ لب : ليربج ره هعمل نا اق هلم

 كم يناثلا بابلا ىف ةيشلا كلذ ركذ مهيذاتسأ مم كلذب نونقوملا ةذمالتلا تلمع
 ٍ ' 0 اة - 1 1 ا 1 -

 .باوبألا م هريغ ىفو ؛«تاحوتفلا»

 تار لا اير نبق اهل هللا لوسر ىلع لزنأ ناآرقلا نأب خيشلا حيرصت يفو :(تلق)

 . لمأتيلف ثيدح يف كلذ ىلع ءلطأ
 ص - 8 يف دا ىلع ُّ

 بف هقطانلا سفنلا يهو هلك ريخلا مل ملاع حور طي دمحم حور ًاذإف :(تلق نإف)

 . هلك

 ةئامئالثو نيعبراو سداسلا بابلا يف خيشلا هركذ امك كلذك رمألاو معن باوجلا)

 مئانلا ةلانمب لك هتوم دعب هلاحو يوسلا دسجلا ةلزنمب ؛25 هروهظ لبق روكذملا ملاعلا لاحف

 نيح نم مئاث هلك مويلا ملاعلاف مونلا نم هأيتنالا ةلزنمب ؛ةمايقلا موي ثعبي نيح اعلا لاج ء

 . ىهتنا ثعيي نأ ىلإ .ي هللا لوسر تام

 نأ انرمأ قلك هنأ عم ميهاربإ هيبأ نم لضفأ ءكي# هنوك ىلع ليلدلا امف :(تلق نإف)

 ؟هيشملا نم لضفأ هب هبشملا نوكي نأ ةدعاقلاو ميهاربإ ىلع ىلص امك هيلع يلصي نأ للا لأسن

 تيلص امك :هلوك يف ؟ ةتكدلا امئاو ناهذألا ىلإ كلذ نم ردابتي ام دارملا سيل :«ساوحلاف)

 فيك :هب اولاق املف هيلع ةالصلا ةيفيك ةباحصلا ميلعت يف ًالوؤسم ناك .ة هنوك ميهاربإ ىلع

 ناسناإلا تلق اذإ تنأو ميهاربإ ىلع تيلص امك اولوق :لاقف .عضاوتلا الإ هعسو ام كيلع يلصن

 نم ءايح لقأ كنوك عم ميخفتلا يطعت ظافلأب كل قطني ردقي ال اهب كمخفأ اظافلأ ينملع

 اي لاو :لاكو سيلبإ مسبتك قسنلا رخآ ىلإ .| 12١ :فارعألا! 4َنوُقَنَي ٌيَدْلِل اًنَحَأَم 8# :لاقف

 كتبل انهه كنأ تسظ الو غلسلا اذه ىلاعت نلا تافصب لهجلا كب غلبي نأ نلظأ تنك ام لهس
 لاق ىلاعت هتفص ال كتفص دييقتلا نأ لهس اي مل اعت تسلأ تكس كتيل تلك ةاجل تفقس

 .اباوجح هل تدحاو ام هللاود يفلح يف ءاملا ماقأو يقيرب تصصغو .يسفن ىلإ تعجرف : لرهس

 اعب يردأ 5 هللاوو ف رصلاو «تفرصناو عمطم يف عمط هنأ تملعو ناب ههجو ىف تددس الو

 يف دنع ةئيشملا ىلع يدنع رمألا يقبف لاكشإلا اذه مقري امب ىصصن ام ىلاعت هللا نإف نوكي ام اذه

 مااقأ ىهتنا هي نامياثا انوجو ثيح 52 هامش ىلع هلل مكح امب الا كلذ ش هيلع مكحأ *ي ههلح



 00 ١ مك تايضعتا ا ةئاسر توب ىف :نرئالثلاو ىناثنا دحنلا

 3 م وس هو 2 .ىيفاف متم فق ءراشلا

 هنأ عم هلم ًادادعتسا ىوقأو ل مدآ هيبأ نم لضفأ قي دمحم ناك ملف :(تلق نإن)

 ؟مااسلاو ةالصلا هيلع مدأ نم ع ىف
 ب

 لضفأ ناك امثإ هنأ «تاحوتفلا» رم سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(«باوحلاف)

 ةمسألا ظافلأل دلماح ناك .مالسلاو ةالصلا هيلع مدا نأل ءمالسلاو ةالصلا هيلع مدأ هيبأ

 عماوج تيتوأ» :ثيدحب اهيلإ راشملا ملكلا مماوج يهو اهيناعمل المباح ناك .ة8 دمحمو

 ىلع لصح نمو هملع ةطيح تحت تناكو ءامسألا ىلع لصح تاذلا ىلع مسح نمف ؟ملكل

 ارلصح مهتإف ةباحصلا تلضف اذهلو لاق ىمسملا وه يذلا تاذلل الصحم نوكي ال ءامسأل

 ةرسحل رجألا امل | فعوض تاذلل مهتاعار 5 مسالا انيعار امل نكلو رامسالا انلصح -حتو تاذل

 كن مل يتلا ةبيغل
 ندم , نيسمخ 5 انم , لماعلل و١ انم « داحاو ءاقثلب هحرفأ امو قاوشألاب انيلإ 8 وهو باحصأل
 لح هتالف مدآ هيبأ نم ًادادعتسا ىوقأ .ة#8 هنوك امأو .ىهتنا درو امك هباحصأ لمع لثم لمعي

 نينثالا دادعتسا !ةيل# عمجف امهوو ًاسح عومجملا نم لب امهنم دحاو نم ال نيرمألا جازتما نم

 نم جحلا رارسأ يف نيعبسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هركذ هيبأ لامك نم مظعأ هئامك ناك اذهل

 امه اننا هن ةوحل ميهاربإو مدا ىلع لامكلاب 0 دمحم رىصتخا انه نمو : لاق .«تاحوتفلا»

 عئاوطلاو ةيولعلا تاكرحلا ل اجأل هيف نولضافتي سانلا نأ الإ لامكلا اذه ةأشنلا يف هل نبا لكو

 . ىهتلا ؛ قيلختلا يف رثأ اندنغ اهل نكي مل ١ نإو ةيداعسلا تانإ رتقالاو ةينارونلا

 ةرعشس و ام ًايحح ىسوم ناك ول ثيدح يف ةئامث الث و «بثالاثلا و عباسلا بايلا ف خيشلا لاقو

 ىف هليل وصو مهيلع هتدايس ءابستألا ىلع لأ يذلا دهملل ءايبنألا ىبت 1 ملعأ : ل ب نأ الإ

 . ةبيالا اه :نارمع لا] 4 ْةَمكِحَو بتكص ني مُكحْنبتا: آن َنِيْبلأ ينس سأ 2 : ىلاعت هلوق

 ا دمحمل مشلا كلذ ناك نإ الإ ءيشب يبن صخب ما سانا لك هتعيرشو هتلاسر تمعف

 هرثد ةعيرشلا 3 98 كرشعل ىش قي دل بنئاث وهف هروهظ نمر ىلع مدت يبل لكف .٠ .ىهس ِإ : ةلاصألاب

 . صئاصخلا ل اوأ يف يطويسلا لالحللا هلع هلقثو يكبسلا نيدلا ىقت 7 خيشلا

 تيأر امف سيلبإ نع ىكحام تعبتت ينأ هللا كمحر ملعاو :نيدلا ييحم خيشلا لاق . لهس

 هنع اهاكح يتلا ةلأسملا هذه ىلع هل تققو املف ءاملعلا نيب هنم لهجأ الو ءةجح هنم رصقأ

 هللاو كلذ يف لهس ذاتسأ وهف هيف لهج ال املع ملع دق هنأ تملعو تبجعت هللا دبع نب ليس

 ىلع طسبنملا رونلا نأ ملعا [15 :حون] اجري سيشلأ َلْقْجَو# :ىلاعت هلوق يف لاقو ملعأ
 َِن سمشلا ماعش نم وه يذلا ضرال هكا نايك هثألا نىك رصبلا رونب الإ ةيدوجو ةقيقح هل سبل ءاوهلا يف يراسلا 1 جمعا 1 !

 3 :ليقو تارصيملا تراتتسا رصبلا نيعو .سمشلا نم نائيعلا تيعمتحا اذإف كلذل كردملا

 تقراف نيعلا نأل لئاحلا باحسلا دوجوب قارشالا كلذ لوزي كلذلو اهيلع سمشلا تنعسبنا



 رباكألا دئاقع نايب يف رعاوجلاو تيقا ويلا نم يناثلا ءزجلا <”

 هيلع لزني نأ لبق ةلمج قي هللا لوسر ىلع لزتأ نارقلا نأ مدقت دق :(تلق نإف)

 ؟كلذ ىف ةمكحلا امف اليصنت

 ىلع مولعلا ليزنتو هيلع هليزنت ( نيب قرفيل ًالامجإ نآرقلا ؛ةيي هيلع لزنأ | امنإ :(باوحلاف)

 لزنت ال ءايلوألا فالخب لاسرإلل لمعت الو لمعتلل وه امنإ رومألا يف جيردتلا نأ كلذو ءايلوألا

 ةيالولاو بهو ةوبنلاق . فسكتلاو يقرتلا ةهج - اهنم نأل طقف ةلصفم يهو الإ مولعلا مهيلع

 امنإ ءكرشمف الو مد دلو ديس انأ» : دج هلوق ىف ؟تاحوتفلا" نم رشاعلا بابلا ىف لاقو . بسك

 مدأ ندل و . ةيع هلأ باوت ءمالسلاو ةداصلا مهيلع ءايبنألا ميمجل نأ مدآ دلو ديس كي ناك

 ىسوم ناك ولا ثيذح كلذ نع نابأ امك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع وهو لسرلا رح ىلإ

 نم همسجبب ًادوجوم ناك ول هدإف ؛«كلذ ىف ا ىدصو ١ يعابتا الإ امهعسو ام نييح ىسيع و

 سانلا ىلإ يبن ثعبي مل اذهو اسح هتعيرش تحت مدآ ينب عيمج ناكل هدوجو نامز ىلإ مدا ندل

 . علي هعرش ةقيقحلاب ىه ءايبنألا عئارش عيمجف ةصاخ وه الإ ةماع

 اهنوك نع عئارشلا كلت جرخي تمدقت ةعيرش لكل هتعيرش خسن نوكي لهف :(تلق نإف)

 ؟هل اعرش

 اندهشأ دق ىلاعت هللا نإف هتعيرش نم اهنوك نع خسنلا كلذ اهجرخي ال :(باوحلاف)

 مدقتملا خسنف هيلع لزن يذلا هعرش هنأ ىلع انقافتاو انعامتجا عم رهاظلا هعرش يف خسدلا

 اذإ .مالسلاو ةالصلا هيلع يسيع نوك 2 هل ًاباون ءايبنألا عيمج نوكل دهشي اممو ر رخأتملاب

 دي دمحم عرشب مكحي امنإو هعفر لبق هيلع ناك يذلا هسفن عرشب مكحي ال صضرألا ىلإ لزن

 ناك امل ةلاصألاب هل ناك لزن اذإ ىسيع هب مكحي ي ٍءذلا ع رشلا نآ ولو هتمأ ىلإ هب ثعب يذلا

 .هب الإ ضرألا ىلإ لزن اذإ مكحي

 هلاق وأ خوسنم وه له ثيدحلا «؟سنوي ىلع ينولضفت ال» :ي هلوق :(تلق نإف)

 ؟ًاعضاوت

 حصيل كلذو «ىلاعت هللا ىلخ لضفأ هنأ ملعي وهف الإو قلت هنم عضاوت وه : (باوحلاف)

 هب هللا معنأ ام لك هتقرعمب الإ كلذ نوكي الو هلل ىلاعت هللا قلخ ركشأ هنإف ءركشلا مامت هل

 سمشلا نأ ول :لوقأ ىنأل ضومغلا ةياغ ىف ةلأسم ىهو :لاق باحسلا دوجوب ىرخألا نيعلا

 ًلصأ ضرألا يف طسبني عاعش اهل ناك ام ناويح نم رصبت نيع ملاعلا يف امو ءامسلا وج يف
 رهظ سمشلا دوجوو انراصبأ دوجويف هريغ هل ريئتسي ال هتاذ ىلع روصقم قولخم لك رون نإف
 وأ ء؛ةرضخ نم هيف بلقنت ام بسحب اهنول رهظي ءابرحلا نأ ىفخي الو :لاق طسبنملا رونلا
 ةقيقح هل دوجو ال ام يخأ اي تكردأ دقف اهعمج يف ناولألا كلتل دوجو الو ءاهريغ وأ :ةرمح

 لاح يف هلل كردم ملاعلا نأ ملعي انه نمو :لاق ضرألا ىلع طسبنملا رونلا كلذكو ةبسن لب
 .هيف يهلإلا رادتقالا ذوفنل هدجويف هاري هلل كردم نيعلا مودعم وهف همدع



 ندد ا دمحم انين ةلاسر توبث يف :نوثالثلاو يناثلا ثحبملا

 ال هانعم سيلو رمألاب مكلهجل مكسوفن تاوذ نم ينولضفت ال :ثيدحلا ىنعمو ؟مهفاف .هيلع

 .باصأ دقف هل لجو زع هللا ليضفتب هلضف نم هنإف اقلطم ينولضفت

 ؟ظافلألا هلمحت ام بسحب هيو هلضفي نأ فراعلل لهف :(تلق نإف)

 هللا هيقلي ام ىلع الإ هلوقي ام عيمج يف دمتعي ال لماكلا نكلو كلذ هل معن : (باوجلاق)

 .ملعأ هللاو ظافلألا هلمتحت ام ىلع ال هدنع ىلاعت

 لي صتخي وأ ءايلوألاو ءايبنألا نم هعابتأل ثروت علي هتاماقم عيمج لهف :(تلق نإف)

 ؟هنم اهئري نأ مهنم دحأل حصي ال تاماقمب

 تاماقمب ؛ةنق صتخي ةئامثالثو نيثالثلاو عباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :«تاوحلاف)

 هلازنإو تاراشبلا يحو نم اهلك يحولا بورض هاطعأ هنآ اهلم .ءايبنألا نم دحأ اهيف هكراشي ال

 اهلك لاوحألا ملع هاطعأ هنأ اهئمو ءكلذ وحنو ءامسلا ىلإ هب جورعلابو نذإلاو بلقلا ىلع
 لكلا معت هتلاسر نوكت نأ دب الف ةفلتخم مهلاوحأ نأ مولعمو ةفاك سانلا عيمج ىلإ لسرأ هنوكل

 ك2 لصحف هريغ فالخب ًاسحو ىنعم تاومألا ءابحإ ملع ءاطعأ هنأ اهنمو مهلاوحأ عيمجب

 ةصق يف ىتأ ام وهو ةيسحلا ة ةايحلا ًاضيأ لصحو مولعلا ةايح يهو ةيونعملا ة ةايحلاب ملعلا

 ام ٍلْسّلَأ هلأ نم . كلَ نكن ليو» :ىلاعت لوق وهو :ةيلط هللا لوسرل ًامالعإو ًاميلعت ميهاربإ

 اهلك ةمدقتملا عئارشلا ملع هاطعأ هنأ اهتمو ١١٠١[ :دره] »حلا هذه ىف كَهآَجَو د ا هب تيت

 هيلإ راشأ امك هريغل نكي مل عرشب صتخا هنأ اهنمو مهب ال «ءايبنألا يدهب يدتهي نأ هرمأو

 هب صخ اممو .هريغ دحأ اهطعي مل اهب صخ رومأ هذهف يلبق يبن نهطعي مل اتس تيطعأ ثيدح
 .ديمحلا همساب ةمايقلا موي وي هللا لوسر هيف ماقي يذلا دومحملا ماقملا يف دمحلا ءاول اضبأ

 ؟ددعتم وه وأ دحاو دمحلا ءاول لهف :(تلق نإف)

 هتثروو ولي هللا لوسرل ىطعت دمحلا ةيولأب ىمست ةيولأ ةعبس وه :(باوحلاف)
 اذإ .لجو رع هبر ىلع للي هللا لوسر اهب ىنمتي يتلا هللا ءامسأ ةيولألا كلت يفو نييدمحملا

 ىلاعت هللا دمحأف ةعافشلا يف لئس اذإ ؛َي هلوق وهو ةمايقلا موي دومحملا ماقملا يف ميقأ

 سماخلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو ررحيو لمأتيلف ديعب هروغ قيقد مالك اذهو :(تلق)

 ناك يتلا ءايشألا هب رصبتو «ملاعلا هب ءيضي نأ ًاجارس سمشلا نوك ىنعم :نيتئامو نيعستلاو

 ةملظ وه ليللاو :لاق ءضرألاو سمشلا بكاوك ثودحب راهنلاو ليللا ثدحيف مالظلا اهرتسي

 دمتست ال ةريثتسم فشكلا لهأ دنع اهلك بكاوكلاو ءسمشلا رون طاسبنا نع ةيباجحلا .ضرألا

 كلذو هرون هللا احم دق ةتبلا هل رون ال هلصأ ىلع رمقلاو :لاق مهضعب هاري امك سمشلا نم

 ةهجاوم بسح ىلع رمقلا ةأرم يف سمشلا نم رصبلا هب قلعتي ام وه هيلإ بسني يذلا رونلا
 ميلعت يف عرش نم لوأو :لاق .ءيش اهرون نم هيف سيلو سمشلل ىلجم رمقلاف هنم راصبألا



 رياكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 575

 نطوملا كلذ اهيضتقي يتلا ءامسألا هذهب ىلا هيلع ينئأ :يأ .نآلا اهملعأ ال اهينملعي دماخمب

 نأ ملعت انأ كلذو املع اهب طاحي ال يهو ىنسحلا هتامسأب الإ هللا ىلع ينثي ال ل هنأ مولعمو
 ام ًاضيأ ملعت ال اننأ ملعتو رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس ذأ الو ثأر نيع ال ام ةلجلا يف

 هرهظأ يذلا ىهلإلا مسالا ىلإ دنتسم وهو الإ كلذ نم ءيش نم امو نيع ةرف نم انل | ينخأ

 ةهدمحيتو هب هيلع ىتثب نأ في اى هيلع عالطالاب انيلع ىلاعت هلأ نتما يذلا يهلإلا مسالا فالح

 35 ةالكثو 'يثالثلاو معآ || 30 !! < هللا ! ءانث ا و حيبست ءانث اما

 : ةثامثالاك نيئالثلا نماغلا بايلا يف ن 5 ييححم خخ يشلا ناك . تان امإ حب هل

 ! :ىل ليقف ةيولألا يف ةموقرملا ءامسألا كلت ددع ىلع ينعلطي نأ ىلاعت هللا تناس دقو

 ًامسا كوعستو ةعستا اهنم ءاول لك ىف مقر لق ًامسأ لوتسو ةعبرأو مسأ ةئاملسو مسأ فلا أهر 3

 لماكلا لجرلل الإ اهؤاصحإ سيلو سانلا لبق : ىنعي ةنجلا لخد ةمايقلا نطوم ىف اهاصخحأ :م

 . ىهتنا . يلو وأ يبن نم

 ع مالس ءاوللا لعج همك جل اهف :(تلق نإفز

 هيلا عمتجيل هدب لعج امثإ هنأ نيعبسلاو عبارلا بايلا يف خيشلا هلاك امك :(باوحلاف)

 ىلع ىوتلي هنأل ءاول ىمس استإو كلملا دوجو ىلعو كلسلا ةيئرم ىلع ةمالع وه ذإ .سانلا

 ؛ىناول ثحن ةيود نمو مدأ :ثيدحا هبلإ راشأ امك المج هنع ّت رشي اف دماحملا عييت

 32 ةبانملا ركب الإ اهملعي رهظ امو ءامسألاب ملاع :مالسلاو 00 اعلا هيلع مدأ نأ كلذ حاضيإو

 ا ءكييجحوم ينسج رهظ املك نيطلاو ءاملأ نمي مدآر ةوبنلاب هم لشتل ةكب الملا ملاع َىش . لل حم

 نود نمف مدأ نوكيف ةلاصألا مكحب ةمايقلا موي مدآ نم ءاوللا ذخأايف ءاوللا بحاص وه ناك

 ,هئاوث تحت

 ؟ةكتالملا ًاضيأ دياب هئاول تحت لهدي ليش :(تلق نإف)

 ةرخألا يش نونوكي كلذكف مدآ نامز ى ف ءأ وللا كلذ تحت تناك اهنال مع :«باوحلاف)

 هتفالخو م هللا لوسر ةدايسم قلخلا ميهجل رهط كانهو 0 هليأ لوسر هلمجب نيح هد

 . ىهتنا عيمجلا ىلع

 ؟.ظعألا فقوملا موي :ةل#ي دمحم ةلزنم نبأف :(تلق نإق)

 وهو ءمالسلا هيلع سيردإ وه بكاوكلا تانارتقاب ضرألا يف نوكت يتلا ثداوحلا ملع سانلا

 ملع

 ملعأ ىلاعت هللاو ةيهلالا رارسألا مولع نم وهو ملعلا ىسفن يف ال ءالؤه رلغن يف عقاو أطخلاف

 مهنع عفر نأ ؛هدابعب ىلاعت هللا ةمحر نه : 'بتئامو نيعستلاو عباسلا بال ! يف لاقو . باوضلاب
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 رظدلا هئاشيتسا مدعب ءىطخي ىذلا وه كلذ ىف رظانلا امنإو ةسسقل ىف ءىلعشي نأ حيحص

 نم هيلع عمجمف ةرخآل | يف امأف ةرخآلا ىف م الو ءايندلا يف هللا .هذخاؤي لف نابسنلاو أطخلا

 شلا نع دينجلا لئس دقو مكحلا يف ارفلتخاو بنذلا عفر ى أع اوعمجأق ايئدلا ىف امآو لكلا

 رحي مل يذلا هلل دمحلا :لاقف اهتاقوأ يف تاولصلا لعف ىلإ ههلو نم دري ناك امل هللا اميمحر



 غم 2 كمحيم ائيبث ةلاسر تاوبث يف : نوئالثل 00 ىبناثلا كثحيمل

 نيم ىلع هتلزنم نإ :هئامئالكو نينالثو عباسلا بايلا يف خيشل كلا هلاق امك :(باوحلاق)

 لدعلا مكحلا يداي نسب يهف ةمايشلا موي هتل مم امأو شرعلا ىل لع يلجتلا نيم نمح لا رسم

 نم ىري هلك هجو .لا# وهو نطوملا كلذ يف ذخأي هنع لكلاف ملاعلا يف ةيهلإلا رماوألا ذيفنتل

 افرحو اتوص كن وهمتسي و ًاناسلل هلوري ةهنع مهي هللا نم ماللعإ بئاج لك نم هلو هتاهج يمص

 , ىهتنأ

 يف هلوقل هريغل نوكت نأ حصي مأ ؟هريغل نوكت الف هب ةصتخم ةليسولا لهف :(تلق نإف)
 هناي دل اهلعجي ملغ . ره انأ نوكأ نأ وجرأو هللا دابع نم ديعل الإ نوكت نأ ىغبني ال :ثيدحلا 0

 ؟اصن

 ثلاثلا باوجلا يف نيعبسلاو عيارلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا هلاق امك :؟«باوجلاف)

 لح يف ىلاعت هللا عم ابدآ هسفنل ةليسولا لاؤس دحال زوجي ال هنإ هب :لوقن ىذلا تأ : نيعستلاو

 ةلبسولا هل هللا لأست نأ انم بلط امو انسفنأ ىلع ًاضيأ هل اراثيإو هب هللا اناده يذلا .ةقي هلوسر

 مراكمو ةءورمو ًاراثيإو ًابدأ انيلع نيعتف ةرواشملا ريلقت انل ًافيلأتو التل 0 اممم [اهضاوت الإ

 هيصتم ولعل تاجردلا لضفأب ىلوألا وه ناكو :ةثي دل اهانبهول انل تناك ول ةليسولا نأ قالخأ

 ءاملعلا هركد 5 انسفنال ةليسولا انلاؤس مير مح ديوب اممو : ىلاعت هللا دنع هملا مه يم هانقرع

 هل اهجيوزتي اهيلول ا .ماللسلاو ةالصلا هيلع ضرع ىتل لا ةأرملا ةبطخ ميرحت ل بفئاصخلا يف
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 ةسفمأ 3

 اع -

 يلإ ركب وبأ لاكو © ةيصقح ةئئبا جوزتي نأ رمع هلأس ويح ممعش ةياحإ نم ركب وأ أ عنتما كلذلو

  ىهتنا اهركذي ا هللا لوسر كتيعوس

 لاسي نأ ملسم لكل زوجي :هصن ام رصمب «تاحوتفلا» خ خسنا نم ةخحسن يف :(تيأر دقو)

 ىلع اهيف سوسدملا خسنلا ( ا اهلعلو ةسفتل اهنيعي مل ١ هللا لوسر نأ ةليسولا هسقنل

 نإ :ةثامثالثو ن :يئالثو عباسلا بايلا يف ءهنع هللا يضر هلوق ليلدب اهنع عوجرم وأ خيشلا

 ةماعملا راد ندع ةنج ىف ىحو نانحلا عيمج اهنم عرفتي يتلا ةليس ولا يبه ٠ نانحلا ىف 2 هتلزنم

 ىهو نانحبلا كلت لعأل 0 دمحم رهذظي ةيعشلا كلت نمو نانجلا نم ةنح لك ىف ةبعش اهلو

 مث ةسوسدملا ةخسنلا يف ام خيشلا ىلإ فيضت نأ كايإف .ىهتنا اهيف ةلزنم مظعأ ةنج لك يف

 0 د 3 9 1 2 نأ ةبترملا كللث ملبي نم ىلع افوخ كلذ دينجلا لاق امنإو ؛'لاك انذ لاق وأ مذ تاسل هيلع

 : 1 كا رس 3 ءهالأأ 00 . ل هام علل 8 ا
 نماثلا باللا يف لاقو كلذ يف لاطأو سئذلاا يف عميف ءىيطخلف قحبع مريض وشو اهب يعل

 8 كاع مب 1 8 5 5 8

 ريييشل روي عم عرشلا روب و لاش رولا # روث لع و 25 ىلاعت هلوق ىف نيتئام و نيعستلاو

 تورد ةريسعبلا رول تاج و ولف نيرونلا نيده م عرشلا قيرط يش يشاملل تان هاف .ةبادهلاو قيفوشت لا

 هبا يهني ن بأ الو اهيف ام فرعي ال ةلوهجم قيرط ىف هنأل كلسي فيك ديعلا ىرد ل حرشلا رون

 كرع نا هناك اهبوهب هنيقطت نا ءاوهألا 0 هجسأ اس طفح نإ جاتحي قيرطملا اذه ىف ىشاسلا مل

 حم يلا روت ل ل . كرت اة ا ُّ : د ديس هيك نجما رح زك عزعغ الا عي رلام اندارهو : لاق هرون تيهذاو هدجااس تانطأ ءرعز بر دلع



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا ؟ع5

 مدعأ هللاو هيلع ضرتعت

 نو الثلاو ثلاتلا ثتحيمل : ١

 نايبو امهنيب قرفلاو ةلاسرلاو ةوينلا ةيادب نايب يف
 لوسر لك سبل هنأ نادبو دحاو رضع يف اعم نيلوسر ةلاسر عانتما

 باتك يف دجوت ال يتلا سئافنلا نم كلذ ريغو ةفيلخ
 «يحولا نم كي هللا لوسر هب ءىدب ام لوأ '"حيحصلا» يف درو دق هنأ يخأ اي ملعا

 . ثيدحلا ةقداصلا ايؤرلا

 نيعبسلاو ثلاثلا بابلا نم نيرشعلاو سماخلا باوجلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ةيسحلا بلاوقلا ىف ةيلقعلا ةدرجملا ىناعملا لازنإ ىحولا ءديب دارملا نأ :«تاحوتفلا» نم

 ْ . ةظقي وأ مون يف كلذ ناك ءاوس لايخعلا ةرضح يف ةديقملا

 ؟سحلا تاكرذم نم وه نذإف :(تلق نإف)

 :ىلاعت هلوق يف امك سوسحملا ةرضحو سحلا تاكردم نم وه ءمعن :(باوحلاف)

 كردأ لايخلا ةرضح يفو :نيدلا ييحم خيشلا لاق [ ال ميما ابوس ادب اهل لْثَمم#

 ىلاعت هللا هاقبأ ام وه اذهو هايؤر هب لوؤي ناك اذلو يللا ةروص ىف ملعلا ؛ةلا هللا لوسر

 هديؤي امك طقف عيرشتلا ةوبن عفترا امنإو عفتري مل ةوبنلا قلطم نإف ةوبنلا ءازجأ نم ةمألا ىلع

 .كش الب ةوبنلا اذهب تماق دقف .هيبنج نيب ةوبنلا تجردأ دقف نآرقلا ظفح نم :ثيدح
 ل

 ةوبنلا نم اءزج نيعبرأو ةتس نم ًاءزج ةقداصلا ايؤرلا نوك يف ةمكحلا امف :(تلق نإف)
 ؟ددعلا اذه ةمكح اهو

 يف ريحي ىتح هناسل ليمت امنإو جارسلا رون ءىفطت ال اهنإف عزعزلا ريغ فالخب هناميإو هديحوت

 رقكي الا يتلا يصاعسلا يف يف خوقولاك ةعيرشلا عورفق يف ىوهلا ةعباتم كلذ لاثمو ريغ ال ىيرطلا

 . ميظع رمأل انتلخ دتل هللاوف هلاميإو هديح وت يف حدقت الو ؛نايسباالا اهب

 هي نيرقلا نأ ملعا .ةيآلا [|؟ام :ىل « ميل ًّس 592 2 ل :ىلاعت هلوق يف :(لاقو)

 وه يذلا ناطيشلا ذإ نيرف الف عرش مهرهظأ نيب ن كب مل نإف عرش اهرهظأ نسب ةمأ يف الإ نوكي

 مكي مل اذإ امأو ءعرشلا ناسلب ريخلاب دبعلا رمأي يب بدلا كلملا ةئباقم ىف الإ نوككي ال نيرقلا

 7 الإ نانيرقلا هب لكوي هداف ةصاخ هير ديب ةهتيضان نأل هعبط مكحب فرصتم ديعلا امنا حوش



 يندد امهنيب قرفلاو ةلاسرلاو ةوبنلا ةيادب نايب ىف :نوئالثلاو ثلاثلا ثحبملا

 ةنس نيرشعو ًاثالث تناك ءةلي هتوبن نأل ددعلا اذهب ءازجألا تصخ امنإ :(باوجلاف)

 ةتس نم ءزج ةنس نيرشعو ثالثلا ىلإ رهشأ ةتسلا ةبسنو رهشأ ةتس ةقداصلا هايؤر تناكو

 كلذ نم رثكأ يبن ىلإ ىحوي دقف يبن لك ةوبنل ءازجألا هذه نوكت نأ مرلي الف اءزج نيعبرأو

 . ملعأ هللأو رثكأو نيتسو نيسمخ نم كلذ بسحب ءازجألا نوكتف

 .ءايبنأللل نوكي ال رخلآ فصو وه وأ ةوبنلا ماقم مزال نم ةيالولا ماقم له :(تلق نإف)

 . ىربكلا ةرئادلا يشو ماعلا طيحملا كلفلا يه هدابعل ىلاعت هيا ةيالو نإ :(باوحلاف)

 كلذ وحنو ناميإ وأ ةوبن وأ ةلاسرب هدابع نم ءاش نم ىلوتي ىلاعت هللا نأ اهتقيقحو اهمكح يفو

 لكو ًايلو نوكي نأ دب ال يبن لكو يبن نوكي نأ دب ال لوسر لكو ةقلطملا ةيالولا ماكحأ م

 .ًانمؤم نوكي نأ دب ال يلو

 ؟ةوبنلاو ةلاسرلا مكح رمتسي تقو يأ ىلإف :(تلق نإف)

 ةيقاب اهنإف ةوبنلا امأو رانلا وأ ةئجلا سائلا لوخد ىلإ رمتستف ةلاسرلا امأ :(باوحلاف)

 .ايندلاب اهمكح .عتخي ال ةرخآلا ىف مكحلا

 غالبإ ةلاسرلا ةقيقح نأ ؛ةئامو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك : (باوجلاق)

 لازت الف غيلبتلا ءاضقنا دعب اهل ءاقب ال ذإ ماقم ال لاح وهو عماس ىلإ ملكتم نم هللا مالك

 #«ِثَدَنَع مهّيَز ني ركود نت مهيأ اًنإ#» :ىلاعت هلوق وهو نيح لك اهمكح ددجتي ةلاسرلا

 ملع رهظ اذهلو هيلإ لس رملا عماسلا دنع وه ر ىذلا ثودحو ةلاسرلا وه هب نايتالاف [؟ :ءايبنألا]

 : ةئامو نيسمخلاو عباسلا بابلا ىف لاقو . ىهتنا نبللا وه لسرملا نأ نبللا ةروص يف ةلاسرلا

 ةلاسرلاب هنع ربعي دق هب لسرملاو هيلإ لسرمو لسرم نيب طسوتم ينوك تعن ةلاسرلا نأ ملعا

 الإ ٍلوُسَرلا َلَع امل :ىلاعت لاق غيلبتلا ءاضقناب اهئاضقنال لوسرلا لاح ةلاسرلا نوكت دقو
 امثيح نآرقلا يف تدرو اذكهو .ءاهغلبو اهب لسرأ يتلا يه انه ةلاسرلاف .194 : ةدئاملا] 4 ملل

 هل لثمتي ةراتو هبأق ىلع ةران ةلاسرلاب لزني يسدق يحور ةطساوب الإ لوسرلا اهلبقي الو تدرو

 هللا ىلإ برقي ام عيرشت ةفرعمب لقتسي ال هدحو لقعلا نإف عهب هسفن دبعتي يهلإ نيد يف لهد

 .ررحيو لمأتيلف كلذ ىف لاطأو ىلاعت

 دودرم كلذو رخآلا نود نيجوزلا دحأ ءام نم دلو دوجو نويعيبطلا ركنأ دق :(لاقو)

 ايوس ًارشب اهل لثمت امل كلملا نأ كلذو طقف همأ ءام نم قلخ هنإف ؛مالسلا هيلع ىسيعب مهيلع

 ًايكز ًامالغ اهل بهيل قحلا لوسر هنأ اهفرع نأ دعبو هنم تذاعتسا امدعب هيلإ ر ظنلاب ةذللا ترس

 مسج توكتف محرلا ىلإ اهنم ءاملا : لزنف رظنلا درجمب حا حاكتلا ةذل اهيف ترسف كلذ لوبغل تيهأتف

 بايلا يف لاقو : طقف همأ ءام نم وهف اهيف ةذلل بجوملا خفنلا نع دلوتملا ءاملا كلذ نم ىسيع



 ىباكألا دئاقش ناس كك رهاوجلاو تيقاويلا يوم يناثلا 8ع حلا غر

 وأ ايحو ىمسي املإو «ةياشب ةلاسر ىسسي ال ةنسصلا هذهب نوكي ال ىحو, لكو الجر كلملا

 يس دق يحال 1 ةلعسأا وب ينعي ئ ارتد امك لإ هلام ىلا ا وكت 3 وأ ادوجو وأ اناهلا

 ؟لوسرلاو يبنلا ويب قرغلا اسف :(تلكق نإف)

 يبنلا ك د ادب رصتقأ ايش حورلا هيلا ىقلا اذإ يبنلا نأ وه امهئيب :؟تاوحلاف)

 ةصوصخم ةفئاطت امإ كيلإ لانأ ام غلب هل لي يش .هرش لبي لأ بلع مسيو ةساخ دس

 95 مكتب مل نإ 6 ل ويمر هج ولا اذهب . ويفسع 3 فمحمل الإ كلذ نكي ىملو كماش اماو ءايبنألا دا ماسلا

 دي يتلا >3 ْسَتْلا ومب اهب ينعأ ١و يس 5 لوسر وهف مهيلإ كيعي نمل نوكي 3 مكاح هيل يغ

 يمل هي لوسرز وهف ةيسشل حس ىف مث محلا ل . 2 يشل سخي مل ل لاوس لك نأ لعق , ءاينوأللل نوح

 أ 1
 ةءانررخم آم ىلع ىبل لوسو ل 00 0 امف 3 يَ 5 لوس ٠ عمق كسل د يش ء يشب عةماتلا عم سمح كأد

 نماثلا بابلا ىث نيدلا ىيحع خيشلا 1! هركذ اذهكم .ملعأ هللاو هفاللخ اللب لوسز ىلا لم الر 1 13 هيأ
 ا 3

 . ١ هنن 0 3 دكا 3 ل 06 2 0<
 هيلع قلطي هب امعلا يف هل اديصن ال اعرش ملي رم :لأف نإف . اهاتيف .هتامو :يسمخللاو
 2 درس 2 هيا 00 ا 3 3 8 5 3

 1 5 95 ل 5 0 .ملعا هللا ه ريا هنأ 2000 0 ايكبا

 يف مأ ةظقيلا يف ليربج ناسل ىلع اولسري مل نبذلا ءايبنألل يحولا نات لطبف :(تلق نإف)

 . 0 0 0 ١ هد هللا ياا محلا ثلا ل اء وا 2 07 ل 1 00
 ينيريدلا ريزعلا دبع خيشلا رثد نكلو نسل وصالا نع اشيش ثلد يش رامل :(«تاوحلات)

 مانملا يف مهيلا يحرلا ناك ءاولسري مل نيذلا ءايبنالا نأ ؛ةطقتلملا رردلاب# يمسملا هباتك يف

 ماتيلف كلذ ىف هلبلد ام ىردأ الف . ىهتلا ليربج ناسل ىلع

 طمس ىلع ةوبنلا مسقنت مكلف :(تلق نإف)

 يمس ىلع ةيرشبلا ةوبنلا مست :!باوحلاف)

 لب هدبع نيبو ىلاعت هللا نيب يتكلم حور ريغ نم هريغ ىلإ ىلاعت هلأ نم :(لوألا مسقلا)

 ليلحت ىكح رايخالا كلذب قلعتي الو «تايلجت ىف هأ بيغلا نم هسفن يف اهدجي ةيهلإ تاراخا
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 ىلاعت هبا دلع م هدا كيان حو رشم مك قالبعت أ ةنسلاو باتكلا يلاعمب شيرعت لب مب رخحت الو | 1 “١

1 
 هولف مكدحأ يبري امك اهيبريف نهحرلا ديب عفت ةقدصلا نإ) ثبدح يف ةئامثالث يش اوسملا

 دل 0 نات اذإ هب عفتني *ر لق دلولا نال هدلو مكدحأ فة أمك لقب ملو كلذ لاق امئأ ,هديصم

 امن وأ هيو رب اما دب 5 ةففحم امهن ةعقملا نإف كلذك امه سيل ليصفلاو ولغلاو كقنخب

 ملعيمل مب عافتنالا قىعحتي امي ا ةهبشق ةيلإ جاتحأ لإ هلكأي همجيلب وأ هلمشل وأ هلع كاسي

 00 تفس محا نم ةماعلا مو وي هلت اهنأ اهن حافتنالا نمو لب الو هب قادصت اهب عشتني هنأ قددصتملا

 ىل لنآ نا ىنمتي كييحي ررضلا 0557 ءدلاو ىباع لصحي امن 0 ب محم ريغ دئولاب عضشتلاف عامل

 ل ١ نمل ويصعب ىلع



 قدما انسوشمب 5 رغلا ٠ ٌةلاس لاو ةردلا هناي كاسب يف :نرثالعلاو 8

 دهاشو ىلاعت هللا :م هيثت كلذ لكو كلذ وحنو هتحص لقنلاب تبث دق مكح داس 0 ىتاوأ

 عرش فئاخب ةهصخبي عرش ىلع نوحي نإ ماشملا اذه بجانصل ا. .ليمس ال 7 رت لاق هيمان مما نااع
 1 31 " كح د - 1 1 7

 .اذبا هعاينأي ان مأو هيلإ للصوا يذلا هل ريس ادنأ هعاشأب ا ا طموأ يذلا هك عل

 معد دمحم انيبث ةثعب مبق ناك نمب ماخ وهو ةيرشيلا ةوبنلأ نم : يناثلا | مسقلا)

 ىش ىلاعت دللا نم كعب ركب نيمألا حفر لا مهياع ؛رئيش «٠ كلملا يداي رج هدم داتلاقا 5 ونوكي يذلا

 اذهو لس لا عايتا مهم مي ري الو ءاش ام مهيلع مرحيو ءاش اه مهل لحيف اهب مه ءابعتب ميس وشن وح

 مهنوق راقب أ ناكل ةعمأ يسم ن حملا ةمئألا ىف اللا : كمحم كعب رثأ تمل ومب 3

 يا هب اومرسيز ليلدلاب اولحي نأ مهلف لس رلا مهعابتا ب قمح وب

 20 سل 98 _ 2 ةييصسلا د كل 2 لمحم هةطساو سلط نش املع اسذلا قش نال بلا "نه دحأ ما 055 : تلك ناك

 يف امل لاني دحا سيل فئايعيراو نيعست و دحألا بابلا يش خيشلا هلاق أمك :(تاوحلات)

 نورطاتملاو هلع ىلع نوم دقتملا ءاملعلاو ءايبتألا ءاوس 5 لوح ةينطأب ينم وشهو 1 اندلا

 .هليق ثحبل ! يش ةلقسب مشت امك كلذ 02 لاتأو 0

 مهيلع نيلسرملاو ءايبنألا ددع ىلع ءايلوألا نم ادسأ ىلاعت هللا علطأ لهف :(تلق نإف)

 4 هقسُملا قيرط م مهلك مي حامتج الا 2 لصح وأ .مااسلاو ةالاصلا

 ختي خيشلا لاق كف 8 ىربكلا ةيال ولا مده هل قح م مل عمار 0 كلذ ىعت معن 1 :(«باوحلاف)

 اذ
 هكا مدأ يلب 0 نيلس لاو ءايبلألا ددع نأ ملعا : ةئامث التو نيعيرألاو عساتلا بايلأ يف :بدلإ

 مصع لك ىف ءايلوألا ىف ددعلا اذه نم دب الو ثيدحلا ىف درو امك اقلأ تورشعو ةعبرأو فقلأ

 لوي م يش كل 0س ٍ هةر ىتيب ىل 000 5 1 تاسيس 8 5 هةحيحضص ةعقاو ىف ؛ايبنأ عيمج د 1 أاعت هللا همح لقو | كشلا لاق هلا ولن قد

 مهتيأرف ءايلوألا 0 ه مهمادقأ ىلع وه ن ى ىلع ينعمج كلدكو هتفرصو الإ نسا مهتم وسب مل

 ءاينتألا عيمج يفشل يف تيار : ةنامعبرأو نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف ًاضيأ لاقو .مهلد مهتف رعو

 مهرهتتا ةماقلا ماوي ىلا نوكي نمو مهتم كاك نم ىلع ةدهاشم يتأيس اهك مهممأو نيلس لاو

 ليلخلا : مهتم ةعامج 025 لمحم ريغ مهتم تيحاسصو : لاق .لحاو ديعص يف ا يتاقن سلا

 عضر 2 لك دنع يكبي ' ناكف ىلم كلذ هئاعدتساب هلك نارقلا ةيلع تارق ىالسلاو ةالصلا هيلع

 هب ٌقفدصتي 00 وش سيل دل ولا نأ دلولا كود ولفلاب غم اهنإ هنا اعبأ لمثحي م :2(تلق)

 ره له توملا ىف ءاملعلا فلتخا : ةتامثالثلاو ثلاثلا بالا يف لاقو .ملعأ هللاو ءلثلا فاللخم

 كف الو 0 اهجوز نم تناك تنام اذإ ةأو بلا نأ ىلإ موق هم نذل ند وا ت7 قاسم

 9 ب للا ل 1 تيلاق اهعم هلاحو ءاهلسغبي نأ هلق ةيحورلا 5 3305 عاش ىلإ ثور نأ هدو اهللع

 اه رشها وحس كيج نم ماسج-ألا هده نايعأ ىلإ درب ٍْح وألا نإف انعج 2 ناك تإف .٠ اههنايتح ىف كااجك

 رخأ ًاماسجأ ىلاعت هبا ءىيشنب دقر فيلأتلا فاتح عش اهيلإ داب دقف ًانئاب كاش نات كمعللا ىف
ٍِ 8 

0 

 9 مَعَ : ىلاعت هلوقل رهظأ لوألا نكلو سكعلاب ءاقشلا لهألو ميعنلا لهأل نسحأو .يفصأ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا كل

 .مالسلاو ةالصلا هيلغ ىسوم امأو . ميظع عوشخ هنم يل لصحو نآرقلا نم هيف ىلاعت هللا هركد

 ةالصلا هيلع دوه امأو .راهنلاو ليللا بيلقت ملعو رومألا نع حاصفإلاو فشكلا ملع يناطعأف
 ةالصلا هيلع ىسيع امأو .هنم الإ اهتملع امو دوجولا ىف تعقو تناك ةلأسمب ىنربخأف ءمالسلاو

 ًارومأ ةعفاولا هذه يف تيأرو لاق .موقلا قيرط يف يلوخد لوأ هيدي ىلع تبتف .مالسلاو

 مدأ نيمي ىلع نيذلا ءادعسلا يف يسفن تيأر ينأ : اهنمو ءاقشلا يف يل ظح ال هنأ اهنم تملع

 اه :نيعيسلاو ثلاثلا بابلا ىف ًاضيأ لاقو .كلذ ىلع هللا تركشم «مالسلاو ةالصلا هشع

 يل اعد هب تعمتجا املك تنكو :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نم رثكأ ءايبتالا نم دحأب تعمتجا

 «يبيبح اي :يل لوقي ناكو . كلذب يل وعدي ىتح ينفراقي ال ناكو اتيم و ايح نيدلا يف تابثلاب

 اظفاح ناكو ةحايس مهرثك ؟<أو لسرلا داهز نم ناكو ديرجتلاو دهزلاب هيلع يعامتجا لوأ ينرمأو

 سماخلا بابلا يف اضيأ لاقو .ىهتلا دوهيلا هتداع كلذلو مئال ةمول هللا يف هذخأي مل ةنامألل

 ىلإ مدآ نم ءايبتألا عيمتج تدهاشو 2 كهجعم اميين ةعفاو يف تدهاش دق : ةنامثاللثو نيتسلاو

 نم الو ناك نال دحأ مهنم يقب ام ىتح مهب نينمؤملا عيمج . ىلاعت هللا يندهشأو 8 دمحم

 هل طعي مل يكل را لهأ الر ةنجلا لأ يم دحأ مهم نآلا لع يفخي الك هيدعو مدا

 فشكلا اذه يف تفرعو «ىلاعت هللا الإ مهددع ملعي الف مهترثكل راتلا لهأ ددع ةفرعم ىلاعت

 نع هتدهاشو هتيأر يذلا كلذ ىنحرحز امو ائايع هلك كلذ تدهاشو يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف

 الو يملعل ال اذك لعفاو اذك لق : يل ةل: يبنلا لوقل هلوقأ ام لعفأو لوقأ لزأ ملف يناميإ

 باوث ينتوفي الل دحاو نأ يف نايعلاو ناميإلا نيب يدوهش يف تيخاوف يدوهشل الو ينيعل
 هللا لاجر يف نأ ملعأ تنك نإو اذه يتقو ىلإ ًاقئاذ هل تدجو ام ماقم اذهو :لاق .ناميإلا
 طق يرطاخ تقلع ام ينأ كلذ ببسو :لاق .ةهفاشمو ةلغقي هب عمتجأ مل ينكل هلان نم ىلاعت

 نأ ىلاعت هللا عم يرطاخ تقلع امنإو نوكلا نم هيلع ينعلطي ءيشب ىلاعت قحلا بناج نم
 هنع يندعابي ام عوقوب هنع ينبجحي ال نأو يسفن ىوه كلذ فلاخ ولو ءهيضري اميف ينلمعتسي

 ىلاعت هللا دابع نم دحأ ىلع ًافوغش يل ىرأ ال يذلا ضحملا دبعلا انأ ينإف هدوهش نعو

 نآرقلا ظفح نمو» :ثتيدح يف لاقو .ملعأ هللاو يعجر قالط توملاف [4 :تايداعلا] © ٍروُبْمْلا ف

 يف وأ فينيع نيب وأ ءهردص يف ةوبنلا تجردأ دق لقي مل امنإ «هيبتج نيب ةوبنلا تجردأ دقف

 ليصحت يف لمعت نمف صيصختلا نم باستكالا نيأو يلولا ةبتر ال يبنلا ةبتر كلت نأل .هبلق
 نم هتمحرب صتخي أضيأ هللا نم ًاصاصتخا اهليصحت ىف لمعتلا سفن ناك نإو هل تلصح ةيالولا

 يتلا ةوقلا تناك :لاقو كلذ يف لاطأو ةوبنلا رون يف يشملاب الإ ةيالولا تبسقتا امن اشي
 ؛يبنلا ةلاسر ىلع ةلالدلا يف ةزجعملاك ب يبنلا توم موي قيدصلا ركب يبأ يف ترهظ
 تاكف ناركس ريغ حاص الإ ةمامإلا يف مدقتلا بحاص نوكي ال هنأل ةعامجلا تلهذ نيح يوقف



 موق امهنيب قرفلاو ةلاسرلاو ةوبنلا ةيادب نايب يف :نوئالثلاو ثلاثلا ثحسلا

 باب نم كلذ كل تركذ امنإو :لاق .ةفرعملا مدق ىلع ًاعيطم هلك ملاعلا نوكي نأ ىنمتأو

 . ىهتنا لاج رلا تاماشع لين بلذل ناوخاإلا ل طيشنت بابل ًاحتفو ةمعتلاب ثدحتلا

 : رفاغإ © .وِداَبِع ْنِم هكَنَي نم ّلَع .ورثأ نِم حولا ىفلي## : ىلاعت هلوق ىنعم امف :(تلق نإف)

]2 

 ىلاعت هللا رمأ نوكيو :؛هدابع بولق ىلإ هللا دنع نم ىقلملا وه انه حورلا نأ :(باوحلاف)

 لحلا| # نوفتاَم أَن هل هلإ 0 ىلاعت هلوق ةروص وه حورلا كلذ ةروص نأل فاقلأ يذلا وه

 ال لزنملا اذه ىف ةعفترم طئاسولاف وه الإ هلإ ال نأ لوقي ناكل كلذ هتروص نكت مل ولو [؟

 انه حورلا سيلف هريغ ال هللا ره يقلملاو ؛حورلا نيع وه لزنملا يحولا نيع ناك ذإ اهل دوحو
 . كلملا نيع

 ؟حورلا اذه فرعت ةكئالملا لهف :(تلق نإف)

 .لوهجم ريغ حور وه ذإ اهسنج نم سيل هنأل حورلا اذه ةكئالملا فرعت ال :«باوجلاف)

 قزرلا اذهو :نيتئامو نيثالثلاو نماكلا بابلا يف خيشلا لاق .رون يف حور كلملاو اينارون سيلو
 مهنإف .دابعلا بولق ىلع ةيكلملا حاورألا لزنت امأو ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا رئاسلو انل

 .لازنإلاب باطخلا ةرضح نم مهرمأي هللا نأ كلذ ىنعم سيلو .برلا هللا رمأب الإ نولزني ال

 كلذب هيلع نولزني نم ةروص يف مهتاوذ نم هوفرعي نأ مهماقمب قيلي ال ام مهيلإ يقلي امنإو
 يحولا نم مهسوفن يف هدجو امب لوزتلاو لا لازنإلا مهنم دارأ دق ىلاعتو كرابت هللا نأ دوف رعي

 يف مهيلع لزنملا ةروص نودهاشي رشبلا ن ءرشبلا صئاصخ نم هنإف مهب قيلي ال ي

 هيلع نولزنيف ضرألا يف اهبحاص وه نم 0 كلت نم نوفرعيف ءمهدنع يتلا ةروصلا
 ىلاعت هللا ىلإ ًابوسنم ناك نإف ءيحولاو عرشلاب ىقلملا كلذ نع ربعيف مهيلإ ىقلأ ام هيلإ نوقليو
 مكحب هللا ىلإ ابوسنم ناك نإو افحصو اروبزو اليجنإو ةاروتو اناقرقو انارق يمس ةهصلا مّكحب

 رمألاب ًاضيأ نولزني دقو :خيشلا لاق .ايأرو ةنسو اربخو ًاثيدح يمس ةغصلا مكحب ال لعفلا

 .باطخلا ةرضح نم ىهلالا

 اَمَو اَنَفْلَح امو ايد َنْيَ ام مل ُكْيَر مآ اّلِ ُلَزََتَت اًمَوظ كلملا لوق ىنعم امف :(تلق نإف) 5-500

 هل سانلا ضعب ةهارك ةفالخلا هقاقحتسا يف حدقي الو هوحصل مويلا كلذ يف مدقتلاب قيقحلا وه

 اذه :دعرلا| فاَمْيَكَو اًعْوَط ٍضرألاو ٍتْوَمَسلا ىف نم دمي هَلَو## :ىلاعت لاق يهلإ ماقم كلذ نإف

 ىلع سانلا ىلع ةيالولا يف ضعب ىلع مهضعب ءافلخلا مدقت نأ ملعف :لاق مث . كلذ يف ل !اطأ
 هنإف الا ىلإ عجار كلذ لب ضعب ىلع مهضعب ليضنتب مزجلا يضعقي ال بيترتلا هب عقو ام

 . ىهتنا لوضفلا نم انظفحي هللاف كلذ نم هسفن يف امب هناحبس انملعي ملو هدنع مهلزانمب ملاعلا

 ىلاعت همسا ىلع مالكلا يف ؛ةئامسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف خيشلا ركذ :(تلق)



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجملا قانا

 ؟نايسنلا اذه ىنعم ام [54 :ميرما 4( هلو كيم ناك انو َكِلَذ تن

 مك لاح ىف لطي دمحمل ليربج لوق نم هدهاش اميف ايسن كبر سيل هانعم :(باوحلاف)

 وجو يف ققحم رمأ ةياكح هنأل ًايسن هلوق حصف اهتاباطخو اهمدع لاح هملع يف ةتباث ًانايعأ
0 

 اهنوك لبق اهنم ناك امب تربخأ تئدح امل نايعألا كلت نإ مث ثودحلاب فصتي ال هلل ىقحم

 هنأ ىرهرزلا نص يور دقو .اهسمنل اهدوحو مدعل ىه هدهشت ملو ءاهلم ىلاعت ىحلا هدهاش امم

 ىرهرلا نأ كلذو ءاذكو اذك تلق ىنأ ىنع نالث ىنثدح لاقف تاقثلا نم ىنصخش نه ةرمه ثدح

 بالا يف خيشلا هركذ ثيدحلا اذه ملعي خي وه ناك ناو «دانسألا لصتا تالق ينثدح اق امل

 نيثالثلاو عساتلا ثحيملا يف هكنالملا لاوحأ ىلع مالكلا طيس ىتايسو ١ نينامثلاو عباسلا

 ملعأ هتناو هعجارف

 يه مأ ؟ليق امك هسفن يف يبنلا ةيالو يأ ؟ةيالولاك ةيستكم ةوبنلا له :(تلق نإف)

 ب وش وه

 .ةوبنلا قوس بسلا نع جرح امو ةيستكم يلولاو يبنلا نم لك 2 ةيال ولا : «(باوحلاق)

 ةكئالملا لعجف هملع يف قبس ام بسحب لزانم ىلع قلخلا قلخ دق ىلاعت هللا نأ كلذ حاضيإو

 نيقفانملاو «نينمؤم نينمؤملاو .ءايلوأ ءايلوألاو «ءايبنأ ءايبنألاو ءالسر لسرلاو ةكئالم
 ءمهنم صقني الو مهيف دازي ال ىلاعثو هلناحبس هدنغ زيمم كلذ لك نيرفاك نيرفاكلاو : نيقفانم

 كلذ نم غارفلا عقو دق لب ؛هيلع قلخي مل ماقم يف لمعت قولخمل سيلف دحأب دحأ لدي الو

 دحأ ةجردم يف دحأ كلس ول ذإ .دحأ ةجردم يف دحأ يشمي الو فارجم ىف دحأ يرجي الخ

 ىهتنا عقار ريغ كلذو ايست نكي مل < لع اهلصح و ةستكم ةوينلا تنال

 5 هصخعب مس ىلاعت هللا لهأ نم نصخش لكل رشع عساتلا بابلا ىف د اضيأ خيشل ١ لاقو

 . كلذ فالح ىلع رمالاو ةيستكم ةوبنلا تناكل دحأ مكس ىف دحأ ىثر ول 1 0 522 دق

 ؟ةيستكم ةوبنلا نإ لوقي نم لوق ههبش امف :(تلق نإف)

 !هديعتي وأ اوعطقني نأ كب ال مهتلاسرو لبق ءاسنألا فأر 9 وك كلذ ض هته : (باوحلات)

 كس حجر نم اهم قحأ هنوخل ميهاربإ ةلم خابتاب انرمأ ام ىلاعت دللأ ْن نأ مقا هةيفن ام ينمعمل هلا

 ةبترملا ىف ال وه ثيح نم مدقتلا يف مكح نامزللف اهيف نامزرلا يف همدقتل اهب انرمأ امنإو

5 
 5 5 سعد مث لا ممل اهذ ةالععا ىلاعت هلأ ةمكح نم ناك ىدلا 0 هللا لوس دعب ةفاللخلاك

 اهل لكو نييعتلا ىلع دحاو لك ةيالو مايأ اهعوفو هللا ردق ىتلا مهلامعأ بسحب +٠ ىلع مث نامثع

 8 1 6 مالت مج ثق لاح ةيدق 7 هو هلك ن م مت يش ل هنم نب ال مدقت ول ضاتملا ملخو ههنم دحاو لك ديالو رم دب الو كنق ىذلا ةلهأ تقد ىف اها

 كاملا بيئرت ةفالخلا هللا باف ةيالولا نم هملع ىباس يف هللا لتع هل دب ال نه ىلي ىتح

 هن اهبعلا ملع ام تاثمو ماهتم نم داحاو اك ىف قاقحتسالا ع هلم عفن كلا نس رام الل
 2 هل 0



 موع امهنيب قرفلاو ةلاسرلاو ةوبتلا ةيادب ناين ىف :نوثالثلاو ثلاثلا ثحبملا

 ىلاعت قحلا ردق نيح اهيلع اوناك يتلا ةلاحلا ىلإ اوعجريل يحولل دادعتسالا ةوق ةين ىلع

 ةوبنلا نأ اونظ مهل ةوبنلا لوصح مث مهدبعتو مهعاطقنا ىلإ موقلا ءالؤه رظن املف «ريداقملا

 . رطن روصقو مهو وهو ةبستكم

 ؟ةدرهعملا تاوبنلا يركنم ةهبش امف :(تلق نإف)

 تارودكلا نم هسفن ةرهوج ىفص نم لك نأ مهمهوت كلذ مهراكتإ ببس :(باوجلاف)

 اذإ هنإف اولاق كلم ناسل ىلع هيلإ ىحو ريغ نم يبن راص ةيفرعلا قالخألا مراكم مزتلاو ةيعيبطلا

 حوللا يف يتلا ةيوامسلا مولعلا نم يولعلا ملاعلا يف ام عيمج هبلق يف شقتنا هبلق يفص
 سماخلا بابلا يف خيشلا هركذ مهدنع ًايبن ىمسي كانهف بويغلاب قطنيف «ةوقلاب ءريمو اظوفحملا

 زاج نإو ءالؤما لاق امك ىلاعت هللا لهأ دنعو اندنع رمألا سيلو :لاق مث .ةثامثلثو !و

 هسفن ةرهوج ىفص ًاميكح وأ يبن نأ انغلبي مل هنأل ةيهلإلا مولعلا شاقننا نم هوركذ ام عوقو
 ءافعب لهجيو ءاضعب ملعي نأ هتياغ لب ًادبأ سفن لك يف هلاح هيلع يوتحي امب ًاملع طاحأف

 يف رم امك يفسلف خيشلا نأ معز نم ىرتفاو ؛هللاو بذكف ةّوبنلا يركنم لاوقأ در يف لاطأو

 ملاعلا ثودح ثحيم

 نأل أطخأ ةستكم ةوبنلا نإ :لاق نم نيتئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف ًاضيأ لاق دقو

 هللا نم تسيل اهنأ همعز ةبستكم اهنإ لوقي نم لوق ةهيشو :لاق .ًاعطق ىهلإ صاصتخلا ةوبلا

 . ىهتنا ةيولعلا حاورألاو لقعلا رف نم يه انو « ىلاعت

 اذه نمو «بستكم ماقم وهف هب رومأم لك نأ ملعا :نينامثلاو عبارلا بابلا يف ًاضيأ لاق

 . ىهتلا بهاوم لاوحألاو بساكم تاماقملا 00

 ؟ضعب نود لسرلا ضعبل ةفالخلا مأ ةفيلخل لوسر لك لهف :(تلق نإف)

 امنإ ةفيلخ لوسر لك سيل هنأ :نيعبرألاو نماتلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ةفيلخو لوسر وهف مالسلاو ةالصلا هيلع دوادك هتفالخ ىلع ىلاعت هللا صن نمل ةفالخلا نوكت

 ةفالخلا هل ىلاعت هللا لمجأف مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ امأو ىحلاب سانلا نيب مكحا هل لاق هنأل

 حبصلا ةنابإ عم نوبعلي مهضوخ يف ءاوهألا لهأ يقب نايبلا اذه عمو لاق .توملاب الإ كلذ

 بابلا نم رخآلا ىلاعت همسا ىلع مالكلا يف ًاضيأ لاقو .ىهتلا نيتفشو ناسلب نينيع يذل

 ىمسملا وهف هتحت ام ىلإ لوألا يلي يذلا يناثلا نم رخآلا دح نأ ملعا :هصن ام روكذملا

 نع رخأت امف رخأتملا اذه ةيلوألا قحتسا نإو كش الب ةيلوألا نع رخأتلا مدكح هل نأ رخآلاب

 مدقتو هريخأت يف مكحلاف هوجولا عيمج نم هيف ةيهلإلا دوجو نأل نامزلا هتبثأ رمأل الإ لوألا
 هللا ناوضر ء ىلع مث نامثع مث رمع مث ركب يبأ ةفالخك ةقيفحلا يف ةيلضفألل ال نامزلل هريغ

 مدقتل مكح قبي ملف اهل لهؤم ةفالخلاو مدقتلل حشرتم وهو الإ دحاو نم امف .نيعمجأ مهيلع



 رياكألا دئاقع ناب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا قر

0 1 92 
 وحس ى! نلااق امو

 ؟ةلاسرلاو ةفالخللا نيب قرفلا امف :(تلق نؤن)

 تافصلا هذه هيف تعمج نم لك وه ةقيلخلا نأ لوسرلاو ةفيلخلا نيب قرغلا :(«باوحلاف)

 و لك وهف لوسرلا امأو .ةفيلخلا وه اًذهُف هتعاطب ىلاعت هللا انرمأو ءامعو بفقاعو ىين : زو ىمأف

 اوسر اذهف دارأ امس لك يف يهنيو رمأي نأ لل نم رم : نم هل نكي ملو هيهنو هللا رمأ غلب 3 4 1 ا ٌ كسل ! مهبل / ولا :

 .ةللخ ١ هير تالاسر مليم

 نم ءاضيأ ةفيلخ ملكحا هلوقب هل قحلا حرصي مل يذلا لوسرلا ىمسي نأ حصيو :(تلق)
 خرشي نأ ةفيلخلل نأ متعف .ملعأ هللاو اهريغو فيلاكتلاب اب انباطخ ىف قحلا لع بنان هلا ثيح

 اوميِطَأَو نأ اميِطأ# : ىلاعت هللا لاق لوسرلل كلذ سيلو ًاحيرص هب قحلا هرمأي مل امم دارأ ام لك
 دمحم لوقب دمحم ناسل ىلع هب مكرمأ اميف هللا اوعيطأ : يأ [39 :ءاسلا] 59 سلا لئأو دوت

 نم هنإ مكل لاق الو يرمأ نع هغلبي مل اهسق [39 :ءاسنلا] # أ اميطأ# اذ مك رمأي هللا نأ هيف

 هيف هعيطي يذلا هللا رمأ لّضفف [44 :ءالاإ ِهْهَدَشأ اميِطأ# :ىلاعت هلوق لبوأتلا اذه ديؤيو يدنع

 ةدئاف مث .نكي مل هب انرمأ ىذلا هللا رمأ نع انيلإ هغلب ام كلذب ىنعي ناك ولو .هلوسر ةعاط نم

 امم هنع ىهنو هب وه رمأ اميق هعيطت نأ ذي هل انتعاطب دارملا نوكي نأ نيعتف هلوسر ةعاطب ةدئاز

 نإ لسرلل ةعاطلاو ناعذإلا بوجو ثحبم يف كلذ طسب يتأيسو هللا دنع نم هنإ وه لقي مل
1 000 
 . ىناعت لنا ءاش

 ىلع رجألا مهبلط مهماقم ىلإ رظنلاب لسرلا ةيدوبع لامك يف حدقي له :(تلق نإف)

 ؟[384 :دره] 4 أ َّلَع الإ ىرخأ نإ مهلوقب هيلإ اوراشأ امك غيل

 ةيدوبع يف حدقي ال :«تاحوتفلا» نم ةاكزلا رارسأ باب يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 لمع لك نآب انملعيل هللا ىلع الإ يرجأ نإ :مالسلاو ةالصلا هيلع حون لاق امنإو .كلذ لس.

 ريحألا ةروص يف دبعلا نإف هتيذ وبع فاصوأ نع دبعلا جرحي "ال كلدذو هتاذب رجلا تاللدي علام

 اي ديسلاو فل رجاتسملا ةيدوبع نع ىبنحا وهو رخؤنسا نم ريجالا هقيمح ذإ ؛ريجأ ذأ !م

 وه دبعلا وشو لماعلا اهدخأي اهناو ءاهذخأي كل وهو ةرجألا  ىضتشي لمعلا امنإو همر رجأتسي

 ملع يف قبس املف نامزلا الإ ناك امو ةفالخلا هبلطت ملع لضفي هللا دنع امف ضعب ىلع مهضعب
 هل لكلاو .ىلع لبق تومي نامثعو نامثع لبق تومي ردع .رمع لبق تومي ركب ابأ نأ هللا
 هريغ لجأ قسي هلجأ نأ ملع نم ةفالخلا يف ىلاعتو هناحبس قحلا مدقف لضفو هللا دنع ةمرح

 ملف انملع يف مهنم رخأتملا نم ةيلهأ رثكأ هنوكل ةعبرألا نم مدق نم مدق امو ةعبرألا ءالؤه د
 سانلا عيأب ولف امهنم رخآلا اولتقاف نيتفيلخل عيوب اذإ ثيدحلا يفو ةيانعلاو لاجآلا مكح الإ قب
 دحأ علخ نإف ناعمتجي ال ناتفياخو ةفيلخ نوكي نأ ركب يبأل دب الف .ءرتكب يبأ نود ةثالثلا دحأ
 ملخ هنأ ىلإ هعلخ يف يعاسلا بسنو عولخملا قح يف مارتحا مدع ناك ركب وبأ يلوو ةثالثلا



 قا امهئيب ىرفلاو ةلاسرلاو ةوبتلا ةياذب نآيب ىف :نوثالثكلاو كلاتلا ثحبسلا

 . ىهتنأ راجئتسالاب هقرافو ةرجألا ضبق يف ريحألا هبشاف ىلاعت هللا نم ةرجألا سفباق

 ؟ىلاعت هللا نم ةقدص اهذخأ وأ ةرجألا كرت لضفألا لهف :(تلق نإف)

 :ىألا ذخأ :يقتحملا بهذم نأ :ناذألا ىلع مالكلا يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 .نينولخملا نم ال هللا نم ذخألا هدهشم نوكي نأ طرشب نكل اهكرت نم لضفأ كلذ نأو
 نم كلذو قاقحتسالا باب نم ال ةقافلا راهظإو ةنملا باب نم اهذحأو ةرجألا بلط لمكللف

 هعوق اد يبن نم امو ةرجألا يضتقي ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا ماقم نأ ملعف هب عتمتيو لكؤي ام لجأ

 نم هذحأي نأ راتخا نكلو .ءاعدلا ىلع رجألا تبئأف ارجأ هيلع مكلأسأ ال لاق الإ ىلاعت هللا ىلإ
 . ىلاعت هللا ١اه* نا

 ىلع ًارجأ ذحأي نأ ملعي ىتفملا وأ سردملا وأ انم ظعاولل نأ اذه نم ذخؤيو :(«تلق)

 نم ذخألا كرت نأ ًاضيأ هلو ؛ىلاعت هلل لوسر لك ةداهشب رجألا ىضتقي لمع نم وه ذإ كلذ

 هب ىلاعت هللا لضفت رجأ وه ذإ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاب ءادتقا ىلاعت هللا نم هبلطيو سانلا

 .هلام نيعو هكلم هنإ ثيح نم ارجأ هديس ىلع قحتسي ال دبعلا نوكل هدبع ىلع

 ىلع دبعلا قحلا مادختسا نأ ملعا :ةئامثلثو رشع سداسلا بابلا يف ًاضيأ خيشلا لاقو

 فلكم وه ادبع هنوك نمف ةراجإ ةدايع هدبعي ةراتو ء.ةضحملا ةدايعلا هدبعي ةراتف :دبعلل نيلاح

 هل امنإ هضرف ءادأ ثيح نم ةدحاو ةلمج اذه ىلع هل رجأ الو ضئارفلا عيمجو ةاكزلاو ةالصلاب

 بدن ىلاعت هنإ مث رجألا ةهج ىلع ال رجألا نم لضفأ يه يتلا معنلا نم هدبع ىلع هب نمي ام
 نم لكف روجألا تضرف ةبودنملا لامعألا هذه ىلعف دبعلا ىلع ًاضرف تسيل رومأ ىف هتدابع ىلإ

 نمف .اهيلع هبقاعي الو اهب هبلطي مل برقتي مل نم لكو هيلع هترجأ هاطعأ هديس ىلإ اهب برقت
 وه هنإ ثيح نم هلباقي يذلا ءازجلا هل ضرفلاف .ةراجإلا ىف ريجألا مكح همكح دبعلا ناك انه

 الو :يسدقلا ثيدحلا يف هلرق يهو روجألا اهلف لفاونلا اماو هدابع نيبو هللا نيب يذلا دهعلا
 قحلا ةبحم دبعلل ةلفانلا تجتنا :نذإف ثيدحلا .هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي

 دبع نوكي نأ ناسنإلا راتخا اذإف ءريجألاك رايتخا دبع لفنتملا نأ وه كلذ يف ةتكنلاو «ىئاعت

 ةيدوبعلا نأل رارطضا دبع وهف ضئارفلا يف امأر ؛هاوه ىلع ىلاعت هللا رثآ دقف هاوه دبع ال هللا

 وبأ تام امل علشي مل ولو هقح يف يدعتلاو ملطظلاو ىوهلا ىلإ بسنو اهقحتسي نم ةفالخلا نع

 همدقت نم دب الف هللا ملع ىم اهيلي نأ ةفالخلا نم هل دب الو ةفيلخ نوكي نأ نود همايأ ىف ركب

 مدقت امف نسحلاو :يلعو «نامئعو «باطشلا نب رمع مدقت كلذكو هبحاص لبق هلجأ مدقتل
 امو :لاق ةيلهألا مدعل اهنع مهنم رخأت نم رخأت الو نيقابلا ءالؤه نم اهب قحأ هنوكل مدقت نم

 ناك امنإ مدقتلا ذإ رخآ دعب ًادحاو مهتومو مهلاجأب كلذ هللا نيب نأ دعب الإ كلذ سانلا ملع
 ةيترملا هللا ظفح و هيلش باعت ,ل هللا ملع يف خا ملعت وأ رهاظلا انرظن ىفو اندنع لاجألا بيس

 لل ل ناعا خيشلا لاطأ دجو . نيعمجأ مهنع هللا ىصر مهيلع



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا ندع

 ةيرارطضالا هتيدوبع ىف ناسنإلا نيب نأ ملعف هيلع هضرتفا اميف هديس ةمدخل دبعلا ىلع تبحوأ

 هاني ىلع هلام ىلصألا ديعلا نإف .كولمملا ديعلاو ءريجألا نيب امك ةيرايتشخالا هكشيد وي و

 راد يف لازي الو .هرومأ تابجاوب موقيو هديس نم سبليو لكأي وهف هنم دب ال ام الإ قاقحتسا
 : ىلاعت هللأ عم يوايئدلا ةهةلغعش ىف وهك لغش ىف ةدلسس ةهجاو اذإ الإ حربي ال ًاراهنو ابل 3كم

 هديس ْنذِإِب اهيف فرصتيق هديسل كلم اهعيمج اهنإف ةنجلا يفو .؛ةمايقلا موي هلاح اذه كلذكو
 هلامو هتوسكو هتقفن اهنمو ءطقف ةرجألا نم هل نيع ام ال هل سيل ريجآلاو كلاملا فرصتك

 ام ردقب الإ هكلم يف فرصت الو هرارسأ ىلع عالطا هل الو هرجؤمو هذيس مرح ىلع لوخد

 نم هل سيلو هلهأب لغتشاو هرجؤم قراف هترجأ ذخأو هتراجإ ةدم تضقنا اذإف يلع رجؤتسا

 هفلخ ثعبي نأب لاملا بر هيلع نمي نأ الإ هرجأتسا نم بلطي نأ ةبسن الو ةقيقح هحولا اذه

 .ةنملا باب نم كلذف هيلع علخيو هيلاخيو

 ؟ايندلا يف يه امك ةنجلا يف رارطضالا ةيدوبع نوكي لهف :(تلق نإف)

 يخأ اي تنطفت نإف ريجحتلا مدعل أدبأ رارطضا ةيدوبع ةرخآلا يف نوكي ال :«باوجلاف)

 صلخلا ديبعلا مهنوك عم هللا ىلع الإ يرجأ نإ ءايبنألا تلاق ماقم يأ نم تملع هيلع كتهبن امل

 عجار رجألا بلط نأل كلذو هللا قلخ نم دحأ ىوه الو مهسوفن ىوه طق مهكلمي من نيذلا
 مهو رارطضالا لاح يف مهف ةراجإلا تعقو كانه نمف ةيهلإلا ءامسألا مكح تحت مهلوخد ىلإ
 مسا لكف مهيف اهراثآ رهظتل مهبلطت ًامئاد ءامسألاو كلم اهل مهو تاذلا ديبع ةقيشحلا يف
 تحت لوخدلا يف هجولا اذه نم رايتخالا مهلف .اذك مكيطعأ انأو يرمأ تحت اولخدا مهيداني

 تاذلا ةيدوبع ثيح نم ديسلا هيداني ىتح مسالا كلذ ةمدخ يف مهدحأ لازي الف اوؤاش مسا يأ

 اذهلو ءاش مسا يأ ىلإ عجر ٍدئنيح هب هرمأ ام لعف اذإف .هديس ةوعدب موقيو يهلإ مسا لك كرتيف
 ضرف ءادأ ىلإ ردابيو ةلقان لك كرتب رمؤيف ةضيرفلا ةالص ةماقإ عمسي ىتح لفنتي ناسنإلا ناك

 .ءاش ةلفان يأ يف لخد غرف اذإف .هكلامو هديس

 ؟ىلاعت هللا ىلع ءايبنألا رجأ ناك ةرضح يأ نمف :(تلق نإف)

 . غيلبتلا يف مهمدختتسا يذلا وه هنإف .ةدايسلا ةرضح نم وه :(باوحلاف)

 نإ روكذملا بابلا يف اصخلم كلذ يتأيسو ةئامثالثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف ركب يبأ ردص

 . ىلاعت هللأ ءاش

 امم ىلوأ اذهو ًاعم نإامزلاو لضفلاب ناك ةعبرألا ءاقلخلا ميدقت نأ هدقتعن يذلا :(تلق)

 ام :ةئامثالثو عبارلا بابلا يف لاقو .ميلع عساو هللاو ررحيو .لمأتيلف .ملعأ هللاو خيشلا هلاق

 مهنأ ولو ايندلا ماطح نم مهيديأب امع مهانغل الإ ءاينغالاو ءارمألاو كولملا نيعا يش داهزلا مظع

 ءاضقل نوردابي ءاينغألا نوك عم اوبلط ام ردقب مهنيعأ يف اوصقنل ايندلا نم ائيش سائلا نم اويلط

 كالت تلط لبق "اثم كلملا هبنأق يف هقبن ره كرو دهازلا نا ولف مهل نوعضاوتيو مهجئاوح



 نحب امهنيب قرفلاو ةلاسرلاو ةوبنلا ةيادب ناب يف :نوثالثلاو ثناثلا ثحبملا

 بعتلا بسحب وأ مزعلاو ةينلا بسحب هصقنو يي يبنلا رجأ ةدايز نوكي لهف :(تلق نإف)

 ؟نيوعدملا ةهج نم ةحارلاو
 نوكي يبن لك رجأ نإ :ةئامعبرأو رشع عباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 .نيفلاخملا نم ةلصاحلا ةقشملا نم هلان ام ردق ىلع

 دنع ردعلا مولعمب وه ( سيل رجألا نوك مم هللا نم رجألا بلط حصي فيكف :(تلق نإف)

 ؟ًالغم ظعاولا وأ لوسرلا

 هللا نأب لوسرلا ملعل ًالوهجم هنوك عم ىلاعت هللا نم كلذ بلط حص امنإ :(«(باوجلاف)

 قلخلا لهجل كلذو هملع دعب الإ حصي ال قلخلا نم لوهجملا رجألا بلط فالخب هملعي ىئاعت

 .مهيلع ىعدملا هقحتسي امب

 ؟هنم اهولبقي ملو هتلاسر هموق در اذإ رجأ لوسرلل لهف :(تلق نإف)

 لوسرللف هيلع زعي نميف باصملا رجؤي امك نكل كلذ يف رجأ لوسرلل معن :(باوجلاف)

 لل دمحم عرشب ل امعب يذلا نأ امك اوغلب ام ددعلا نم اوغلب هتمأ نم هتلاسر در نم ددعب رجأ

 . ةللاج دمحم عرش يف اهلك عئارشلا عامجتسال لسرلا عبتأ نم عيمج رجأ لثم هل هب نمؤيو

 الفأل هلوقب هيلإ راشملا هلوسر هيلع ىلاعت هللا علطي يذلا بيغلا ره امف :(تلق نإف)

 نم هنع باغام وه له [؟59 5١7 :نجلا) ه؛لوُسَر نم ىَضْرأ نم الإ 33 اذ .هبتغ َقَع زهظ

 ؟كلذ ريغ مأ هيلإ اهب ىحوملا فيلاكتلا ماكحأ

 بيغلا اذهب دارملا نأ :ةئامثلثو نيرشعو دحألا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 مهلوقع لقتست ملو «دابعلا نع باغ يذلا فيلاكتلا ملع وه ًالوسر ناك نمب صوصخملا
 يف هي لمحبي ب كورلا ىلإ ىقلت نأ نيطايشلا نم ًارذح ًادصر ةكئالملا هل لعج اذهلو ءهكاردإب

 نم هانلَق ام ديؤيو يهنو رمأ نم دابعلا ةداعس ىلإ اقيرط هللا هلعج يذلا فيلاكتلا نم هسفن

 الل يا أ :ىلاعت هلوق ىلاعت هللا نع لسرلا اهغلبي يتلا ةلاسرلا ملع وه بيغلا اذه

 قلت مل نيطايشلا نأ اوملع امل مهبر هلوق ىلإ ةلاسرلا فاضأف ٠١158 :نجلا] © ِعِبَيَر ٍتَدَسِر

 ىف لاقو كلذ يف لاطأو ًاميظع ًاصقن اهنع تصقن اهآرل ةجاحلا دعب اهنزو من هنم ةجاحلا

 8 7200 نكي مل ٍرهَألأ َّنِب ني ننإلا َلَع َّنأ لّه# :ىلاعت هلوق يف :ةئامثالثو نمانلا

 ىلع هرورم دعب ناسنالا اهيف رهظ ةروص ر ا نأ ملعاو ناسنإلا ىلع ىتأ دق : يأ ١[. :ناستالا]

 طق نكي ملو ةروص ءامسو كلف ةرضحو ماقم ىلك يف هل اهلبق ناك هنأل ةيمدآلا ةروصل ![ رصانعلا

 يف ,ىلاعت هللا هالتبا ام اذهلو ةيرصنعلا ةيمدآلا ةروصلا هذهب ًاروكذم روصلا كلت نم ةروص يف

 ةقيقح نأ ىفخي الو :لاق .اهيف الإ تومي الو اهيف هبر ىصع الو ةروصلا كلت نم ةروص

 ءاطعأ امب وه امنإ هفرش نإف يتاذ ال ضراع هفرشو .ًاعم مسجلاو ةفيطللا يه ناسنإلا ىمسم



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا قل

 .هريغ نم ال ىلاعت هللا نم ةلاسرلا كلت نأ نونقيتيف ائيش لس لا ىنعأ هبلإ

 وه لع لوسر هب ءاضترا 0 هيلع ىلاعت هّللا علطي يذلا ردقل دقلا كلذ 52 اهف :(ثلق نإف)

 ؟ كلم هلعسأو نان م مأ كاتملا ماداعاب

 حت يحولا يف ؟ ةلهساو اهل نكي مل اذإ هةكن الملا نإع كلم ةطيسأ 1 5 عش :(تاوحلاف)

 ذه ىلإ ًاليبسا نودجي ال اهئارو نم نيطايشلا نوكتو ءرمقلا لوح ةئاهلاك لوس لاب اهراونأ
 .رم امك فيلاكتلاب قلعتملا هبيغ نم ءاش ام ىلع لوسرلا كلذ ىلاعت هللا هشي ىتح لوسرلا 1

 روصن نم بعصأ انيتك نم هريغ 0 «ةيكملا تاحوتفلاا يف م نيدلا ينجم - لاق

 ةداهشلا هلاع نيب يخزرب بيغ هنأل ًالاحم ناك امثإو ٠ 64 ا

 نم ليلقو 35 هرب نع قيدصلا لقف امم اذه ناكو : نيبتاجلا لأ : ال رصلختي أ سيقتل 1 ىملاع 0

 ىجسي ىيتح ىحولا هيلع لزن اذِإ دربلا هقحلي ناك كي هنوك ىف ةمكحلا امف :(تلق نإف)

 طاغضنالل هتدش نم قرع ىحولا هيلع لزن اذإ لوسرلا نأ كلذ ىف ةمكحلا :(باوحلاف)

 نم تابوطرلا عم جراخلا ءاوهلا نإ مل «لوسرلا هك كلملا حق ءاقثلا نس لصحي يذلا

 يبنلا كلذ . نع ىرس اذإ , مث ؛جراخ نم درابلا ءاوهلا للختي الق هتوقب ماسملا رمغي نديبلا

 اذإ كلملا نأ : كلذ حاضيإو .ةيزيرغلا ةرارحلا تشعتناو جازملا نكس 7-3 كللملا فرصتاو

 نايقاللثيو يناسنإلا حورلا هدم كلذ ىقلتي مكح وأ قريخ ملعب ىلعتي رمأآب هللا لوسر ىلع درو

 كاحتتو لعتشيو جا جازملا كلذ دنع دتحيف رون : امهنم ل اكو ءءاقلالاب ك”لذو فغقصإلاب اذه

 دشأ وهو لاحلاب ةنع ربعملا وهو اهتدش نم لوسر لا هةحاو ريغتي ىنج ةيجارملا ةيريرغلا ةرأر حلا

 ءةرارحل ١! ءالبتسال ندبلا ةرك حطس ىلإ تاراخب دعصت ةيندبلا تابوطرا ١! كلت نإ مث .نوكي ام

 ماسملا تيحتفلاو ةرارحلا كلت تشعتلا اذإ مك * لاحلا بحاص ىلع ارطي 1 م يم ذلا ققرعلا نوي كمت 8

 ءانعغلا تلطيف جازملا يف دربلا لصحلو ؛ مسجلا للختف جراخلا نم درابلا ءاوهلا مسجلا لبق

 ىلاعت هللا لاجر ةئامثالثو عساتلا بابلا يف لاقو .ريغ ال ةنطلسلاو .ةفالخلاو .ملعلا نم هللا

 لاجر مهنأ دابعلا طباضف لاجرلا لمك مهو ةيتمالمو ةيفوصو دابع . مهل هبار ال فانصأ ةئالئ

 الو هيلص مه ام قوف ائيش نوري "ل ؛ةدومحملا ةرهاظلا ؛ لاعقألاو ل او .ذحرلا مهيدع الغ

 فراعملاب الو ةيبش ولا ديهلإلا مولع / وةاعل نم م مهدذع ةحئار الو تاماقملاب “ نك 5 0 ١

 مهنأ ةيق وصلا طباضو هللا لن ود اهيلع مهدامتعال ايلطعحت نم مهلامعأ اع نلاوكأل

 .عرولاو داهتجاللاو دجلا نم هيلع مه ام عم اهلك لاعفألا نوري مهنأل حايعأ ترك حرق تق

 ءيش هك مهقوف يت ١١- تاماقملل رظنلاب كيش مع 0 ا ا مم اكل 2



 8 اههني قرغلاو ةلاسرلاو ةونلا ةيادب كايب يف : نوثالثلاو ىلاثلا ثحبملا

 انو .ايععضو هي رغلا ةرارحلا ىلع ةريرعشقلاو دربلا ءاللبتساال كلذدو : نحسيل بايثلا ةدايزو

 هللاو ةيناحورلا ةفصلاب بلقلا ىلع لزنتلا ناك اذإ امب صاخ هلك اذه نأ ىنخي

 ! ىحلدصأ امنا مهنأ : ةتامّشات و نين داثلاو ىداسلا بايلا ىف خيشلا هلاق امك : (باوحلاف)

 . كا ل ص د ىلا سو ا 3 0 - 0 1
 دودأ خوت : ناعوت قفالا نأ مولعمو هل قفا وهف هجولا لباق ام لك ناب مهملعل مهروهظ ىلع

 ىلعأ ٍمِهَقْقَأ نوكيل مهروهظ ىلع اوقلتسا كلذلف :ءامسلا وهو ىلعأ حونو .٠ ضرالا وش ا

 ةفص ره يذلا يهلإلا دراولا نأ ملعت نأ وه :نيئالثلاو ثلاثلا بابلا يف امك كلذ حاضيإو

 نم يفلالا دراولا نم هاقلتي امب هريبدت نع ربدملا ياسا حورلا لفتشا مهعءاج اذإ ةيمويقلا

 د اعل عك هليصأ ىلإ عج رف ءدوعق ذو همايق ةيلع طظفحي نم مسجل 8-5 ملف ةيهلالا مولعلا

 ىلا 3 يمص و نيف هلأ عاملا وه ريرسلا نإف ' ريس ىلع ناك ولو ٠ عاجطضالاب هلدت ربعملا صر ىلا

 ادإ حورلا نإ مث مويلع يحولا لوزن دنع مهروهظ ىلع ءايبنألا عاجطسفا بس اذهف بارتل كا

 م ماشاف 8 تاس جل رميت ىلأ | حورلا عل عخجحر كبر 3 ريضح- ىلإ دراولا ردصو ىفلل ا ١ كلذ م حرف

 هنلأو أدنأ يحولا لوزن دنع ترطضاو طبخت هنأ طق يبن نع انغلب امو : خيشلا لاق ءهتعح٠م

 . مدع

 ن0 ولا امن ىهلسحتل ءابنألا م ىوقأ دابعلا ىف ه نذإ مث :(تلق نإقر
 ملا ا ١

 بج يحولا مهلمحتل ءلبجلا نم ىوقأ مهف ءايبنألا نم ىوقأ مث ام .معن :(باوحلاق)

 : ايمانتو نيعبرألا» يناثلا بابلا يف خيشلا لاق . عدصت لب ىلبجلا كلذ لمحي ملو مهيلإ لزن

 ءاغكلا نم هللا بانجي قيلي ال ام عامس ى ا مهترق لابجلا نم ىوقأ ءايبنألا نإ :انلوق ديؤي اممو

 زمخلا ٌنفعو نم نْرَطَتي نومَتلا ٌاَكِحَت# : ىلاعت لاق كلذ عامسل لابجلا ةوق مدعو مهريغو

 للاعت هلوق ٠ ءايبتألا مدس دقو 4١[. ل يا كل الو نقل أَرَعد نأ ا ا اًده لاين ع

 ارداحتب ملو ["0 ةيرمفا 4 هلأ وأ ٌحيِسَمْلْ فرَتَصُلأ ِتْلاَقَو هللا نبأ ريرغ درهيلا 0

 ْوْل# : ىلاعت هلوف ةرضح وحن :ءايبنألل ىلجت ىلاعت هنأل كلذو اوتبث لب اولزلزتي ملو نورطفني

1 
 مهدنلص مه هنتاعلا ةقبطلا لهأل ار ظنلاب سوغنو ةنو وقر لهأ مهتوتفو مهقالخأ ومسجل عم مه نكل 0

 ديزي ال لاجر مهنأ قيدصلا ركب ينأ مدق ىلع مه نيذلا ةيتمالملا طباضو ىواعدلا ةحئار ل

 ىف نوشعب اهب نرفرعي ةدئاز ةلاحب سائلا درع نوزيمتي الو بتاورلا الإ سمخلا تاولصلا ىلع

 مهتيد دش نع نولزلزتي ال هللا عم مهبرلقب !ودرقلا دق ةماعلا مالكب سانلا عم نوملكتيو قاوسألا

 لاجرلا عفرأ مهف مهبولق ىلع ةيبوبرلا ءاليتسال ًامعط سي نوقوذي الو طق

 0 دس 55 : ىلاعت هلوق يف :ةثامثالثو رشاعلا بابلا يف لاقو .نيعمجأ مهنع
 كلذو ىحولا بقع لصحت يتلا ةدورملا يف نوكي امنإ رثدتلا نأ 3 1١-58[. .يثدملا]

 اذه ايقالت اذإف يناسنإلا حورلا ةروصلا كلت ىقلت مكحب وأ ملعب .85 يبنلا ىلع درو اذإ



 رباكالا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا نوح

 02 0 م ا

 هملعت مل ام يهلإلا قالطإلا : ةرضح نم اوملعف [19 :ءاينألا] | « اند نم هدد امل دن نأ اندر

 قح يف هوعمس ام اهي !ولمح مهسوفت يف ةرق ملعلا اذه مهل جتلف لايجتلاو ضرالاو تاومس !|

 دقتعا نم باجح فئثكأ ام رظناف همظع باذل ةوقلا هذه هن : تسيل نم ىلع ل كلذ نأ ولو هللا

 . ىهتنا قئاقحلا ةيؤر نع هامع دشأ امو ًادلو لل نأ

 ىتح طقف ءايبنأ مهلك اوناك مأ لسر مالسلاو ةالصلا هيلع حون لبق ناك لهف :(تلق نإف)

 ؟مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ

 ءايبنأ مهلك اوناك امنإو لسر حون لبق ناك هنأ ةنس الو باتك يف انغلبي مل :«باوجلاف)
 مولا نم ءاش نم لك ناك ن نكلو لجو زع هبر نم ةصوصخم ةعيرش ىلع مهنم يبن ى اك ءطقف

 لخدي مل نمو ًارفاك ناك عجر مث لخد نمف .لخدي مل ءاش نمو مهعم مهدحأ عرش يف لخد
 ىلع يقبو بذكي مل نم امأو .ًارفاك ناك ءايبنألا بذك مث هسفن لخدأ اذإ هنأ امك رفاكب سيلف

 .رفاكب سيلف ةءاربلا

 الوسر مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ناك ًاعوفرم ادنس مامإلا دتسم يف تيأر نكل :«تلق)
 .هدعب امو هلبق ام عم لمأتيلف . ىهتنا امركم

 يف صن وه له [؟4 :رطانإ * ٌريث نت اف اَلَح اَِّإ ةَمُأ ْنَب نيو :ىلاعت هلوق :(تلق نإق)
 ؟ةلاسرلا

 . ةئامثالثو رشع ثلاثلا بابلا يف خيشلا هركذ امك ةلاسرلا يف صنب وه سيل :(باوجلاف)
 ال يبنلا وه كلذو ةرخآلا رومأبو ىلاعت هللاب ًاملاع ةمأ لك يف نأ يف صن وه امنإو :لاق

 وه اذهو :لاق ةلاسرلا يف صنب وه سيلف اهيف لقي ملو اهيلإ لاقل لوسرلا ناك ول ذإ .لوسرلا
 مهقفاو ءاش نمف ىلاعت هللاب نوملاع ءايبنأ مهيف ناك امنإو لسر مهيف نكي ملف هب لوقن يذلا

 هيلع سيردإ ناكو كلذ فلكي مل ءاش نمو مهتعيرش مكح تحتو مهنيد يف مهعم لخدو
 لوأف ًايبن ًاقيدص :هيف ليق امنإو ةلاسرلاب نآرقلا يف صن هل ءىجي ملف مهنم مالسلاو ةالصلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع حون ةلاسرلا هب هللا حتتفا صخش

 كلذ هجو ريغتف ةيجازملا ةيزيرغلا ةرارحلا توقتو لعتشاو جازملا دتحا ءاغصإلاب اذهو ءاقلالاب

 ةرك حطس ىلإ تاراخب اهنأك ةيندبلا تابوطرلا دعصت كلذلو نوكي ام دشأ وهو كلذل صخشلا

 تاغضنالل لاحلا اذه باحصأ ىلع أرطي يذلا قرعلا كلذ نم نوكيف ةرارحلا ءاليتسال ندبلا

 رمغ ًايوق ندبلا نم جراخلا ءاوهلا ناك امل مث نيحورلا ءاقتلا نم عئابطلا نيب لصحي يذلا

 بحاص نع وأ يبنلا نع كلذ ىرس اذإف جراخ نم درابلا ءاوهلا للخت عنمف هتبوطرب ماسملا

 مسجلا لبقو ماسملا كلت تحتفناو ةرارحلا كلت تشفتاو جازملا نكس كلملا فرصناو «لاحلا

 وه كلذف اهفعضيو ةرارحلا ىلع يلوتسيو جازملا دربيف مسجلا للختف جراخس نم درابلا ءاوهلا
 كلذ دعب مث نخسيل بايثلا هيلع دازيف ةريرعشقلا هذخأت اذهلو لاحلا بحاص هدجي يذلا دربلا



 نيكل امهنيب قرفلاو ةلاسرلاو ةوبنلا ةيادب نايب ىف :نوثالثلاو ثلاثلا ثحبملا

 مأ همزع فعضل ءمالسلاو ةالصلا هيلع حون موق رثكأ ةباجإ مدع ناك لهف :(تلق نإف)

 ةمهلل سيل :باوجلاف .مهيف ذفنت ةمه هل نكي ملف هيلع ىلاعت هلل ميلستلا ةبلغو هلاح عاستال

 ولع نم كلذ سيلف لبق ام لوسر نم لبق نمو .ةدحاو ةلمج نيوعدملا يف رثأ نيعادلا نم

 لثم لوبق هل ىضتقا يذلا جازملا نم هقلخعل ىلاعت هللا بهو ام ثيح نم كلذ امنإو ىغادلا ةمه

 نمم رفك نم لوأ رفك ناك هبو ىلاعت هللا الإ هملعي ال يذلا صاخلا جارملا اذه ىمسيو كلذ

 وعدملا يف مالكلا ريثأت ناك ول هنأ ملعف درو امك هناسجمي وأ هئارصني وأ هنادوهي ناوبأ هل سيل

 ناكو هتمه ذوفنل ناك نم ًانثاك باطخلاب لوسرلا ههفاش نم لك ملسأل طقف يعادلا ةمه نم

 ملف كلذ عمو لسرلا نم قدصأ ال هنإف نيعماسلا بولق يف هظعو رثأل هظعو يف ًاصلخمم اقداص

 ايان اليل ىف تْوَعَد نإ بر لاق# :مالسلاو ةالصلا هيلع حون لاق لب الوبق نيعماسلا يف مهلوق معي

 لسرلا مالكل نيعماسلا يف لوبقلا معي مل املف [1 .ه : رنا © ايو نان اَلِإ عمن مدر مَن ©)
 ؛رم امك جازملا نم كلذ امنإو .ةدحاو ةلمج رثأ اهل ام ةمهلا نأ انملع مهتمه ولع انققحت عم

 ميلسلا لقعلا بحاص ذإ ظعاولا نم ال هنم بيعلاف لوبقلا هيف رثؤي ملف ظعاو لوق عمس نمو

 نم ال اقح هنوك ثيح نم كلذ لبقي لقاعلاف هلماح هب لمعي مل نإو لاح لك ىلع ىتح كرشملا
 .هب رهظ يذلا لحدملا ثيح

 ؟كلذ حاضيإ امف :(تلق نإف)

 ًامالك ظعاولا نم عمسي هعامس لاح يف هتيأر نإف وعدملا لاح يف رظنت نأ :(باوجلاف)

 نم نكي مل ريثأتلا كلذ نأ ملعاف .هيف رثؤيف هنيعب رخآ ظعاو نم عمسي هنإ مث هيف رثؤي ملو

 6 : ىروشلا] لِ الإ كَ نإ ميظعلا نآرقلا يفو هسفن ىوس عماسلا يف رثأ امف كلذ

 هب كتلسرأ ام لوبقل مهقفوت نأ كيلع سيل : يأ 1؟7؟ :ةرقبلا] © ْمُهسَدُه َكلَع تلم :لاقو

 نيذلا :يأ .نيدتهملاب ملعأ وهو 1995 :ةرقبلا] ذي نم ىدْقَي هلأ َّنكحَلَو# هنايبب كترمأو

 .كلذ يف لاطأو ءايلو ناك نإ ماهلإلا نم وأ ًايبن ناك نإ يمحولا نم هل عقو امب ربخيو قيفي
 هنإف ينم رثكأ ةيدوبعلا ماقمب ققحت أدحأ مويلا فرعأ مل :ةثامثالثو رشع يداحلا بابلا يف لاقو

 صضحملا دبعلا انأف هتياغ ةيدوبعلا ماقم نم تغلب ينأل كلذو طقف ىلثم وهف دحأ كانه ناك نإ

 لمعي اهلنأ ملو ىلع اهب معنأ ةبه ىلاعت هللا اهينحنم دقو ًامعط ةدايسلل هفرعي ال يذلا صلاخلا

 اهب هاقلأ ىتح اهنيبو ينيب لوحي الو ىلع اهكسمي نأ ىلاعت هللا نم وجرأو يهلإ صاصتخا لب

 1 1 .نوعمجي امم ريخ- وه اوحرفيلف كلذبف

 هللاو داحتالاو لولحلا ىلإ خيشلا بسن نم لوق دري ضحملا دبعلا انأف :هلوقو :(تلق)



 رياكألا دناقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاوبلا نم ىناثلا ءزجلا انت

 نم يداهلل سيلو قيفوتلاو ةنابإلا ىلاعت هللا وه يذلا يداهللف نصاخ جازم ىلع ىيفونلا 'وليق

 ةئامثالثو نيعبسلاو عساتلا بابلا يف خيشلا هركذ طقف ةنابإلا ال' نيقرلخملا

 نآرقلا نأ عم 148 :لحتلا| | 4مهلإ لرد ام ساّئلل َنيَبْتلا# : ىلاعت هلوق ىنعم امف :(تلق نإف)

 لوسرلا نايب ىلإ ههجايتحا ىلإ يعادلا ببسلا امف مهتغل ىلع ءاج

 لمجسملا فرعي دحأ لك امو لامجإ نم هيف دب ال مالك لك نأ كلذ ببس :(باوحلاف)

 مولعمو اهيف لمجأ امل لسرلا نايب ريغ سم ةيهلالا بتكلا لورزنب ىلاعت يحلا فتي مل ثلدلف

 هباتك يف هلمجأ ام ليصفت يف ىلاعت قحلا بانم لسرلا تبانف ةرابعلا الإ ةرابعلا لضفي ال دنآ
 ىف ةيراس لامجالا اذه ةقيقح نأ الولو مهماللك ىف هولمجأ اميف لسرلا بانم نودهتجسلا باو

 :ىلاعت لاق لاح ىلإ لاح نم الو ناسل ىلإ ناسل نم تمجرت الو بتكلا تحرش ام مئاعلا
 هنع نابأو لوسرلا هلصق ام امأو ةصاخ لزتأ ام وهو 11 :ةبوتلا| ع هللا مك ممل حس ل

 يداحلا بابلا يف خيشلا هركذ ىرخأ ةرابعب عقو نايبلا نإف لزن ام نيع ال لزنام ليصفت رهف
 دل ادسيع

 0 مكناون ري د :ينسْلأو

 ؛؟ةينوكلا وأ ةملا توعنلا نم ةوبنلا لهف :(تلق

 ةيق هيف هولأس اميف 3 ىلاعت حلا ةياحإو هب رومأملا ؛ ءاعدلا 28 يذلا رمألا 5 ةعبص اهمكح تبئارو

 كلذ نم هسفن ىلع ( قلطي مل ىلاعت هنأ الإ هانركذ ؛ يذلا اذه ىلع دئاز لوقعمب ةربنلا تسيلف

 انءاعد عمسو انربخحأ هنوك عم ًايبن هسفن ىمس امو يلو هسفن ىمسف ةيالو ملا ىف, ولطا امك اوشا

 . ةثامو نسمح و سماحلا بابلا ىف يف خيشلا هركذ

 هوم اذإ لإ يب الو لوسي نم َكِلِبَق نم دس امو# :ىلاعت هلوق ىنعم امف : (تلق نإف)

 ناموصعم امهنأ عم يبنلاو لوسرلا بلق ىل | لصو فيك اه؟ :محلا] -هيَينمُأ ق ننَط عل لأ

 مهيلع ءايبنألا نإ :«تاحوتفلا» نم سداسلا بابلا يف خيشلا لاق امك :(باوجلاف)

 نابلا بيضقل عقو امك هريغ ةروص يف رهظي نأ رشبلا نم لماكلا ةوق يف هيف :لاقو .ملعأ

 ليربج ردقي الف ةكئالملا نم هريغ ةروص ىف رهظي نأ ةكئالملا نم لماكلا ةوَق ىف سيلو هريغو

 لاطأو كلملا ةرق يف سيل ام ناسنإلا ةوق يفف هسكعو ليئاكيم الو ءليفارسإ ةروصب رهظي نأ

 ملعا :يماهلإلا ءايلوألا حو ةفرعم يف ةثامثالثو رشع يناثلا بابلا يف لاقو .امهنيب قرفغلا يف

 كلذ بلق ىلإ ف حلا ىلحت اه رمأب هئايلوأ نم يلو بلق ىلإ يحوي ل نأ دارأ ذأ ىلاعت ّنحلا 5

 دجيف هب ىلولا كلذ ملعي نأ قحلا ديري أم ىلجتلا كلذ نم يلولا مهفيف بجحلا عقرب يلولا

 ةبرش ىف ةييالك نيب ةيرضلاب ملعلا : ةط ىبنلا دحو امك ملعي ن نكي | مل 1م ملع همست ىش ملأ
 كا ايت



 نكرر ةروص ىلاعت هللا نم أر ةلي هتأو هعباوثو ءارسالا ةحص نايب يف :نوثالثلاو عبارلا ثحبملا

 :هلوقب نولمعي الو مهيلإ ىقلي وهف طقف ناطيشلا ةسوسوب لمعلا نم اومصع امثإ :؛مالسلا

 نم ال يقلب اهب لمعلا يه امنإ ةقيقح ةمصعلاف ليبس نم ءايبنألا بولق ىلع هل سيلف مهتمصعل

 لإ مهلا ىقلي امب نولمعي دقف ءايلوألا بولق فالخب لاؤوسلا ىف ةروكذملا ةيآلا لجأل ءاقلإلا

 ةمصعل هلوقب لمعلا نم موصعم 25 هللا لوسر نأ سيلبإ ملع املو . ظفحلا ةيانع مهفحت مل
 ضرع ناكثو دهحو 3 اهب ىمرق ةليخم ران ةلعشب ةالصلا ىف هءاج هيلع سيلبإ فارشتسا نم هبلق

 ةاللصلا يف هل ام ىتأر امل اهيلع لابقإلا نعو هتالص نع 3 هللا لوسر كلذب نتني نأ ناطيشلا

 ةاللسلا عنقي ملو هفلخس | ىلإ 3 عود يبنلا ر أنف عبطلاب مدآ ينبل ٌةوسح هللا هنعل وه ذإ ءريخسلا نم

 رصخش 0 دحاو نا ا ينأ اعم نييبن ةلاسر عنتمي له تلق نإ :ةمتاخ .هباحصأ كلذب ربخأو

 .دحاو

 عنتمي معن :!تاحوتفلا» نم نيرشعلاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :«باوحلاف)

 اهيل توراهو ير دحاو نأ يش دح-او تاسلب اب امهتلاسر | يف ؛ ناقطني انوكي نأ الإ | امهتلاسر

 نسمي وأ كدي ملم >8 الرق مل _

 مكي ملف 2 3ظ3 أ رهآلا تود هيقخحعتا 3 راب امهنم لكل نكي
 : ىيدلا 5 * صيغلا] هانا ين حَمَصْنَأ# وشو ل كوراش نع لوقي ءمالسلاو ةالسلا هيلع يس وم و

 ملعأ هللاو

 قسلل 1 . د /| مآ 7

 :نوثالثلاو عبارلا ثحيملا

 ناك ام ةروص ىلاعت ّسلأ نم ىأر هنأو هعباوتو ءارسإلا ةحص نابي يف

 هيلع تريغت امو ريغ ال ضرألا يف هنم هملعب
 ضرألا يف هنوك لاح هداقتعا ةروص ملسو هيلع هللا ىلص

 دبي ئرشأ يذلا َنَحْبْسط :ىلاعت هلوق ءارسإلا ةصق يف لصألا نأ ملعا

 7 رسل ميت َوْه هنا انين“ نم 4 ملوح انكي ىلا اًصقألا ٍدِجْنَمْلا لإ ماّركْلا دجننلا
 1 هنا نا عمم ز ىلإ عجار :غمنإ# ١ وق يف ريمضلاو : : نيدلا ييححم عع ةكيشلا لاق ١ :عارسإللا]

 اك ياطاخ يف كتدحو :لوقي لب هد رعشي كي نم مهتم و كلذدب رعشي نم ءايلوألا نمو نمألا

 : ةئامن اكو رشع ثلاثلا بابلا يف لاقو . متأ وهف فرع نم نكلو هب هاتأ : نم فرعي الو ءاذكو

 ىلع دحاو ل ام ءايبنأ اوناك امنإ هلبق اوناك نمو ؛مالسلا هيلع حون لسرأ لوسر لوأ نأ ملاعا

 ارفات ناك عج 2 مث لحد نمف لخدي مل ءاش نمو هعم ةغ رش يف لهخد ءاش نمف هير نم ةعب رش

 يقب و لعفي مل نمو ارفاك ناك ءايبنألا بذك مث هسفل لخدأ نمو رفاكب سيلف لخدي مل نمو

 .!؟4 : هانا # ردت ابف اَلَس الإ ِةََأ نم نإَو# :ىلاعت هلوق امأو :لاق ًارفاك نكي مل ةءاربلا ىلع

 ة ألا رومأبو ىلاعت للاب "دلاع ةمأ لك يف نأ يف صن وه امنإو ةلاسرلا يف صنب وه سيلف



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا نس

 ناكم نم :ةيي ًادمحم ىلاعت قحلا لقن امف لاق مث . كلذ يف لاطأو العو لج يرابلا ىلإ ال

 ىلاعت هتردق ىلع ةلادلا بئاجعلاو تايآلا نم ناكملا كلذ هب ىلاعت صخ ام هيريل الإ ناكم ىلإ
 تيرسأ ام :لوقي ىلاعت هنأك ةيألا كلتب الإ ىلاعت هللا نم ملعي لا صاخ فصو ثيح نم

 فيكو ةدحاو ةبسن ْيلإ ةنكمألا ةبسنو ناكم ينيوحي ال هنأل ّيلإ ذ تايآلا ةيؤرث الإ يدايبعي

 ْ ْ .ناك ثيح هعم انأو لإ يدبعب يرسأ

 لوصحو ميظعتلا يف ىلعأ هدونجو هكلم ةركسد يف كلملا ةيؤر نأ الإ يقب امف :(تلق)

 فقس نم وه لوقعملا ناكملا نأل ناكم هيوحي ال ىلاعت ناك امنإو ركنتم وهو هتيؤر نم ةبيهلا

 دعص نإف موختلا تحت املو شرعلا قوف امل ةبسنلاب ةرذلاك كلذو نيضرألا موخعت ىلإ شرعلا
 يرأ نمو ًاضرأ هل دجي ال نيدبآلا دبأ شرعلا لزن وأ ًافقس هدعب دجي ال نيدبألا دبأ ىلإ شرعلا

 يبحم خيشلا لاق .كلذ نع نيملاعلا بر هللا ىلاعت ةيمسجلاب لوقلا نع دعب ةيؤرلا هذه دوجولا

 .ةلع ًادمحم يري نأ ىلاعتو هناحبس هللا دارأ املو : ةئامثالثو نيتسلاو عباسلا ب بايلا يف نيدلا

 لاقي ةبادب نيمألا حورلا وهو مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج هيلإ ىلاعت هللا لزنأ ءاش ام هتايآ نم

 ةكئالملل ةحنجألا لعج امك ًاقوذ بايسألاب ملعلا هيريل هل ةيوقتو بابسألل ًاتايثإ قاربلا :اهل

 دلوت يذلا لغبلا نود هنإف ةيخزرب ةباد قاريلاو ملاعلا يف اهعضو يتلا بابسألا توبثب انملعيل

 هللا لهأ اهملعت : ةمكحل كلذو دحاو سنج نم دلوت يذلا ر ءامحلا قوفو ن نيملتْسِم نيسنح نم

 : نيدلا ىيحم خيشلا لاق .”اوملا يف هب راسو ءمالسلا هيلع ليربج هذخأو 325 هبكرف ىلاعت

 رهاظلا يف هب ًاممهت هبكريل هيلإ لسرملل ! لسرملا هجرخي يذلا ةبونلا ن سرق لثم لسرلل ىاربلاو

 وهف هريغل نوكي ام ىلع ال ىلاعت هنم ناك امب الإ هثرضح ىلإ لصي ال هنأ هانعمف نطابلا يف امأو

 قاربلا نع لزنو سدقملا تيبلا ىلإ .ل#ي ءاجف انم رومألا عقاوم يردي ال نمل هيبنتو فيرشت
 دقو الإ لوسر نم ام هنإف بابسألل ًاتابثإ كلذ لك هلبق ءايبنألا اهب هطبرت ىتلا ةقلحلاب هطبرو
 اهفرعت رومأب هئارسإ يف مهنع صتخا .؛ةلقو هللا لوسر نكلو قا ربلا كلذ ىلع ًابكار هب يرسأ

 . لجو زع هللا لهأ

 ؟رومأم هنأب هملع عم ذل الك هطبر يف ةمكحلا امف : (تلق نإف)

 نحلو وهو :لاكق . اهيف لقي ملو اهيلإ لاقل لوسرلا ناك ول اذإ لوسرلا ال يبنل :لا وه كلذو

 مكح تحتو مهنيذ يف مهعم لخدو «مهمفاو عاش نسف لأب نوملاع ءايبنأ مهيف ناك هنإ : لوقت

 يف صن هل ءىجي ملو مهنم ؛مالسلا هيلع سيردإ ناكو كلذ فلكي مل !أشي مل نمو ءمهتعيرش

 ىف لاطأو ءمالسلا هيلع حوت ةلاسرلا هب حتتفا صخش لوأف ًايبن ًاقيدص هيف ليق لب هتلاسرب نآرقلا

 ةنسلاو باتكلا نع ملعلا يف يلو فشك جرخ ىتم :ةثامثالثو رشع عبارلا بابلا يف لاقو . كلذ

 ملعف دوجو ملعلاو مدع لهجلاو الهج هتدجو هتقفح اذإ لب ةيالو ملع وه الو ملعب كلذ ىيلف

 .ًادبأ هيحوو هيبن باتك هيطعي ام قوف ةيهلإلا مولعلا يف يلو فشك ىدعتي ال هنأ



 نات ةروص ىلاعت هللا نم ىأر دم هنأو هعياوتو ءارسألا ةحص نابي يف :نونالثلاو عبارلا ثحبيملا

 هنأ ولو ةبادلا ىمسم يف ىلاعت هللا اهارجأ يتلا ةداعلا مكحن ًاتابثإ هطبر امنإ :(باوجلاف)
 فصو فيك «ةثللو هارن الأ كلذ نم هعنم ةداعلا مكح نكلو فقول ةقلحلاب هطبر ريغ نم هفقوأ

 هب ًاضوتي ناك يذلا حدقلا هرفاحب بلق هنأو بكرت يتلا باودلا نأش نم وهو سمش هنأب قاربلا
 بجوأ يذلا وه روثعلاو رثعي هنأب قاربلا فصوف ةكم قيرط ىف هتقال ىتلا ةلفاقلا ىف هبحاص

 دمحم اي :هل لاق ؛ةلتط يبنلا ىلإ :مالسلا هيلع ليربج ءاج املو .حدقلا : ينعي ةنآلا باق

 3 شطع ءوجلا هب قرتخاو ءاوهلا يف قاربلا هب راطو ليربج هعمو يي هبكرف بكر

 رمخلا ميرحت لبق كلذو .رمخ ءانإو نبل ءانإ :نيءانإب ليربج هاتأف برشلا ىلإ -
 . كتمأ كب هللا باصأ ةرطغلا تبصأ :مالسلا هيلع ليربج هل لاقف نبللا لواتتف هبلع امهضرعف

 هل لاقف ليربج حتفتساف اينذلا ءامسلا ىلإ الصو املف .ملعلاب نبللا لوأتي .ةلج ناك كلذلو
 .هيلإ ثعب دق وأ :لاق .لل#ب دمحم :لاق .كعم نم لاك : ليربج هل لاقف ؟اذه نم :بجاحلا

 هينب صاخشأ هنيمي ىلعو ءمالسلا هيلع مدآ اذإف دمحمو ليربج لخدف حتفف هيلإ ثعب دق :لاق

 هتروص هي هللا لوسر ىأرو ءرانلا ةرمع ءايقشألا هيئب مسن هراسي نعو .ةنجلا ةرمع ءادعسلا

 نيناكم يف ناسنإلا نوكي فيك كلذ دنع ملعو .ىلاعت هللا ركشف ءادعسلا صاخشأ يف كانه

 ءايارملاو ةدحاولا ةأرملا ىف تايئرملا روصلاو ةيئرملا ةروصلا هل ناكف .هريغ ال هنيع وهو

 ءاضفلا يف هيلع لومحم وهو قاربلا يف جرع مث . حلاصلا يبنلاو حلاصلا نبالاب ًابحرم :لاقف
 .ىلوألا يف لعف امك ةيناثلا ءامسلا ليربج حتفتساف .ةيناثلا ءامسلاو ىلوألا ءامسلا نيب يذلا

 هعفر لب .نالا ىلإ تمي مل هنإف هنيع هدسجب .مالسلا هيلع ىسيعب اذإ لخد املف :هل ليقو لاقو

 يذلا لوألا انخيش وهو :نيدلا يبسم خيشلا لاق .اهيف همكحو اهيف هنكسأو ءامسلا هذه ىلإ هللا

 ةعاس انع لقغي ال ةميظع ةيانع انب مالسلاو ةالصلا هيلع هلو انيتو هيذي ىلع ىلاعت هللا ىلإ انعجر

 فسويب اذإف حعتفف :هل ليقو لاقف حتفتساف .ةثلاثلا ءامسلا ىلإ جرع مث لهسو بحرف ةدحاو

 ءالؤه نم هاري ام هل يمسي هلك اذه يف ليربجد لهسو هب بحرو هيلع ملسف :مالسلا هيلع

 هيلع سيردإب اذإف حتفف :هل ليقو لاقف حتفتساف ةعبارلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث صاخشألا

 : ىلاعت لاق .اهيف هنكسأو ءامسلا هذه ىلإ هللا هعفر لب .نآلا ىلإ تام ام هنإف همسج .مالسلا
 مث لهسو بحرو هيلع ملسف تاومسلا بلق ءامسلا هذه وهو 0 :ميرم] الم انكم دسم

 يف هملكيس امك طئاسولا عافتراب :يأ «ةهبر يداني يلصملا نإ» :ةيج هلوق يف :(لاقو)
 نم كانه فرعي دبعلا نوكب الإ ةرخألا تزيمت امف درو امك نامجرت هنيبو هنيب سيل ًاحافك ةمايقلا

 :ىلاعت هلوق يف ةئامثالثو رشع عباسلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو هفرعي ال انهو هملكي

 ءاملا يف شرعلا ناك يأ يف ىنعمب انهه ىلع نأ ملعا .[97 :دره) لَم َلَع ْمُشْرَع تاكحر#

 ةايحبلا شرع وهو اهلك تادوجوملا لصأ ءاملا نإف نوكت هنم :يأ ءءاملا يف ناسنإلا نأ امك

 ام ايح نكي مل ولو هدمحب حبس كلذلو يح هللا ىوس ام لكو ءيش لك هللا قلخ ءاملا نمو

 نوكي نأ يغبني امنإ فالخلاو لاح حيبست وه امنإ :لاقو سانلا يفعب كلذ لوأتو : : لاق حبس



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيفاويلا نم ىناثلا ءّرجلا انام

 «مالسلاو ةالبصعلا هيلع نوراهب اذإف حتمف :هل ليفو لاعف حتفتساف كيسماخللا ءامسلا ىلإ هب حر

 :هل ليقو لاثق حتفتساف ةسداسلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث هب ابحرو هيلع املسف ايركز نب ىيحيو
 ختفتساف ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث لهسو بحرو ملسف :مالسلا هيلع ىسومب اذإف حتفف
 هيلع ملسف رومعملا تيبلا ىلإ هرهظ ًادنسم .مالسلا هيلع ميهاربإب اذإف حتفف :هل ليقو لاقف

 هيلع انفرعو نيتعكر هيف ىلصو هيلإ رظنف حارضلا رومعملا تيبلا هل ىمسو لهسو بحرو

 رخآلا بابلا نم نوجرخيو دحاولا بابلا نم كلم فلأ نوعبس موي لك هلخدي هنأ .مالسل

 ىلاعت هللا مهقلخي كئلوأ نأ ربخأو اهبراغم باب نم جورخلاو بكاوكلا علاطم باب نم لوخدلاق
 ام دنع رئاطلا ضفتني امك ضفتني نيح ليربج نم طقست ىتلا ةايحلا ءام تارطق نم موي لك

 ةردس ىلإ هب جرع مث هيف ةسمعغ موي لك يف هل نإف ةايحلا رهن يف هسامغنا دنع ءاملا نم جرخي

 ىشخ ام رولا نم ىلاعت هللا اهاشغ دقو اهارف ةليفلا ناذآك اهقروو لالقلاك اهقبن اذإف .ىهتنملا

 اهلصأ نم جرخي ىأرو اهرون ةدشل اهتعني ىتح اهكردي ال رصبلا نأل اهتعني نأ دحأ عيطتسي الف
 .تارفلاو لينلا نيرهاظلا نيرهنلا نأ ليربج هريخأف .نانطاب نارهنو نارهاظ نارهن راهنأ ةعبرأ

 «ةنجلا ىلإ ةمايقلا موي ناعجري تارفلاو لينلا نأو ةنجلا ىلإ نايشمي نارهت نينطابلا نيرهنلاو

 ةعونتم ًامولع اهيراشل يطعت راهنألا هذهو :خبشلا لاق .ةنجلا يف نبللاو لسعلا ارهن امهر
 رقم اهنأو ةردسلا كنت ىلإ يهتنت مدآ ينب لامعأ نأ هربخأو ايندلا يف قاوذألا باحصأ اهفرعي

 ا ايربج ماقم اهبو ءاهنود وه امم اهيلإ جرعي امل ةياهنو اهقوف وه امم لزني امل ةياهن يهف حاورألا
 ب ركاب هيلإ ءي هب قاربل : م : يلعن وهو فرفرلاب هنلإ -ىجو «ةصئملا هذهب قالا نع 28 لزنف هتصخنم كانهو .ماللسلا هيلع
 لاَمَف .هب سنأيل ةبحصلا هلأسف فرفرلاب لزانلا كلملا ىلإ ليربج هملسو هيلع دعقف اندنع ةفحملا

 اهو ١54[ :تافاصلا] 9 مولع ماقع الإ آني اًمْو# تقرتحال ةوطخ توطخ ولو ردقأ ال :هل

 كلملا كلذ عم فرصناو هعدوف لفغت الف هئايأ نم كيريل الإ دمحم اي كب ىلاعت هللا ىرسأ

 بتكت يهو حا ولألا يف مالقألاو ملقلا فيرص هيف عمس ىوتسمل رهظ نأ | ىلإ هب ىشمي فرفرلاو

 :ىلاعت لاق كلم ملق لكو هدابع لامعأ نم ةكئالملا هخسنت امو هقلخ يف ىلاعت هللا هيرجي امب

 ناك يذلا كلملا هدرفأف ةجز رونلا يف هب جز مث (؟4 :ةيئاجلا| #َتوُلَمْت ٌرْسُك ان ُحِسَنْنَت اك

 لثم ناميه هذخأو عنصي ام يردي ال يقبو هعم هري مل امل شحوتساف هري ملف هنع رخأتو هعم

 كلملا :يأ ءيدوجو فرح ناكو كلملا نع ةرابع انه شرعلاو هتايح يف ال هتايح ببس ىف

 يذلا ملاعلا روص هيف رهظ ىلويهلاك كلملل وهف هتيع روهظ لصأ ءاملا ذإ ءاملا ىف دوجوم هلك
 نع حورلا صضارعإ وملا نا مونلاو وملا نيب قفرملا :لاقو . كلذ يف لاطاو هللا كلي وع 0 أ / تا 00 : تا 1 ها 1 58 ءاأذ 84 امأو 1 للم

 ةيلكلا ضارعإب سيلف مونلا امأو سمشلا بيغمب ليللاك ىوقلا عيمج كلذب لوزيف ةيلكلاب مسجلا

 يف ةايحلا دوجو عم ةيسحلا اهتاكردم نيبو ىوقلا , نيب لوح ةرخبأ بجح وه امنإ مسجلا ع

 ًادوجوم ء ءوضلا نوكب ضرألا نم صاخ عضوم نودو اهنود باحسلا لاح اذإ سمشلاك اك مئانلا

 .مكارتسلا باحسلا نم ءامسلا نيبو هنيب لاح يذلا كلذل سمشلا كاردإ عقي مل نإو ةايحلاك



 ندا ةروص ىلاعت هللا نم أر هل هنأو هعباوتو ءارسالا ةحص نايب يف :نوثالثلاو عبارلا ثحمل

 لاحلا هغرفتساو ل لامشلا تاذو , نيميلا تاذ ليحي ذخأف دجولا هباصأو رونلا كلذ ىف ناركسلا

 ام ىلإ هادأ ام ةذلتسملا تامغتلا نم تطعأف م يف اهنروص :يأ .اهفيرصو مالقألا كلت

 الإ هل ىلدت ام فرفرلا نأ ملعف ؛لاحلا كلذب ىوقتف هيلع همكحو هيف لاحلا نايرس نم انركذ

 فقو هادعتي ال يذلا ناكملا ىلإ غلب امل مالسلا هيلع ل زيربحك هادعتي ال ناكم هل قاربلا نوكل

 لمح ام لثم ًالومحم الإ دعص امل ماقملا كلذ قوف دوعصلا ليربحل دارأ ىلاعت قحلا نأ ىلذ

 كلذكو ةيرمشلا ةكرحلاو ةيعبتلا مكحب قار بلا جورعل ناك امنإ هجورع نإف فت هللا لوسر

 يم نم رونلا هرمغف رونلا يف هب حز .اقرشر ملا هادعتي ال ماقم ىلإ لصو امل يفرفرلا ماقملا

 هةكتاللملا جورع ىلع مالكلا يتأيسو , ةثامناللثو رشع عبأ را بابلا يف مح مكيشلا هلططسب امك هيحاون

 ملع ًاملع هسفن يف ىلاعت هللا ءهاطعأ لاحلاب ىوقت امل « قلك هنإ مث «ىلاعت هللا ءاش نإ اهثحبم يف

 ةيؤرلا يف نذإلا بلطف هتهجو يردي ال ثيح نم ىحو نع كلذ لبق هملعي نكي مل ام هب
 نإ فق دمحم اي :لوقي وهو ركب ىبأ توص هبشي ًاتوص ىأرف ةماشلا هبر ةرضح ىلع لوخدلاب

 بجعتلا اذه هسفن يف عقو املف !يلصي يبرأ :هسفن يف لاقو .باطخلا كلذ هعارف يلصي كبر

 مكدلع لصي ىذْلأ ّوه# هيلع التف عهنغ هللا ىضصر ركب ىبأ توب سنأو باطخلا اذه نم

 نم ىلاعت غرف املف ىلاعت قحلا ةالصب دارملا وه ام كلذ دنع ملعف [45 :بازحألا] 4# مكبتلمو
 نأش هلغشي ال ىلاعت هنأ عم 0١ : سحرلا] ايزل نامت هيأ كل متَس» :ىلاعت هلوق لثم ةالصلا

 ىدعتي ال ١ ةص وصمم ةنكمأو ة ةض وصحعم ةنمزأ ملاعلا فانصأل هقلخمل ناك امل نكلر "أش نع

 هذه نم 4 رفتس]# : ىلاعت هلوق حعص هتئيشمو هملع يف قبس امل .ايناكم الو اهنامز اهب

 يف رخآلا ىلع امهدحأ بنرت نيلغش نيب عمجي ال هنأ هملع يف قبس دق كبر نإف :يأ .ةيثبحلا

 ترتعلا مكحي هل خرفتلا ماقم يف دميقي ىتح ثق هللا لوسرب ءانتعالا ةدش كلذب رهظو دحاو نإ

 مث كلذ نم ؛ةي هيبن سفن يف لجأو ىلعأ هللاو هب ةيانعلا ىلع هيبنت وهف لوقعلل يهلإلا

 ىحوأ ام ةرضحلا كلت يف هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ةفيرشلا ةرضحلا كلتل لوخدلاب د رمأ

 هيلع هعوجر خيشلا ركذو .هداقتعا ةروص دا # هيلع تريغت امو ريغ ال ملعي ناك ام نيع ىأرو

 حدو مث : لاق نأ ىلإ تاولصلا نأش يف ىسومل هتعجارمو ةرضحلا كلت نم مالسلاو ةالصلا

 .ةريصبو .هعمس نع سفتلا لأسيف سفنلا وه انه ناك مسا نأ ملعا .185 :ءارسإلا] 4مم

 ةئادتسا دنع هيذعو كلملا هذخأ اذإ رئاجللا يلاولا : لأسي امك كتيعب , تلعف ام :هل لاقيف هداوفر

 ١ لوُسَد نم ىَترَأ نم الإ اَدَعَل ءدبْيَغ َلَع ٌرهظُي الفأل : ىلاعت هلوق يف لاقو ءدهنم هتيعر
 ملو دابعلا هنع باغ يذلا فيلكتلا ملع وه هلوسر هيلع علطي يذلا بيغلا اذهب دارملا [5؛-

 وه بيغلا اذهف ىهنو رمأ نم دابعلل ةداعس ىلاعت هللا هلعج يذلا فيلكتلا نم هسفن ىف هب لمعي



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا نول

 اذه ناك : خيشلا لاق ءسمشلا عولط لبق ضرألا ىتإ الزان فرصناو ىسوم ويكي هللا لوسر
 همون يف مئانلا ىري امك اهآر ايؤر نوكيو :ةكَي هحورب ءارسإلا ناك ولو فيرشلا همسجب ءارسالا

 همسحيب ناك ءارسألا نأ مهملعأ هنوك هيلع اوركنأ اسنإو هيف هعزان الو ,سشيرفق نم دحأ هركنأ اه

 .اهلك اهلخد يتلا نطاوملا كلت يف فيرشلا

 ؟ةيل هتاارسإ تناك مكف :(تلق نإف)

 نيثالثو ةعبرأ تناك اهنأ :ةئامثلثو رشع عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 ةكاصلا صضرف ةليل ءارسألا نا ىلع كلدي اممو لا اهأر ايؤر هج و رف ىفقاملاو ةمسحمل ةدحاو ةرمف

 هعم ري ملو رونلا يف هب جز امل شحوتسا هنأ ثيدحلا قرط ضعي يف درو ام مسجلاب ناك

 ءارساللا نأ ىلع لدي امم كلذكو :لاقو . شاحيتسالاب الو ةشحولاب فصوت ال ّح

 . شطعت ال ةدرجملا حاورألا نإف شطعلا نم هل عقو ام همسجب ناك

 الإ نوكي ال سنألا نأب ةفرعملا تطعأ دقو .هل اسينأت ركب يبأ توص عمس امنإو :(لاق)

 كلذ امئإف ةسناؤملا حلا ىلإ بيضا لإو ةهديبع نيبو ىلاعت قحلا نيب ةيسانم الو بسانملاد

 هنوكل نطوملا كلذ يف توصلا كلذ نم بججعتو هب سنأو كلذل نحف ضرألا يف هب سنأي
 .ضرألا ىف هكرت دقو ءولعلا نم هءاج

 ةيؤر ريغ قرخأ ةدئاف حورلا وأ مسجلاب ءامسلا ىلإ جارعملا يف مث لهف :(تلق نإف)

 ؟تايالا

 اذإف اهتافصب اقلختم راص ةيهلإلا ءامسألا تارضح ىلع رم اذإ هنأ اهنم معن :(باوحلاف)

 ميلحلا ىلع وأ ًاميرك ناك ميركلا ىلع وأ ًاروفغ ناك روفغلا ىلع وأ ًاميحر ناك ميحرلا ىلع رم

 كلذ نم عجري امف اذكهو ءاداوج ناك داوجلا ىلع وأ ًاروكش ناك روكشلا ىلع وأ ًاميلح ناك
 قار امك دحاو نا يف نيئاكم يف دحاولا عسجلا دوهش اهنمو ؛لامكلا ةياغ يف وهو لا جارعملا

 لاق هنإف ءءامسلا يف نينكاس مهنوك لاح ضرألا يف مهروبق يف مهناف امهريغو ىسومو مدا

 ىلإ ةلاسرلا فاضأف . [18 :نجلا] 4 ْمِْيَر ِتّمَسر ْأوُمَلَبَأ دك نأ كِل :لاق اذهلو ةلاسرلا ملع
 نم ةلاسرلا كلت نأ نونقيتيف ًائيش لسرلا ينعأ مهيلإ قلت مل نيطايشلا نأ اوملع امل مهبر :هلوق
 مالعإب وه له لوسر نم هاضترا نم هيلع علطي يذلا ردقلا اذه له مث هريغ نم ال ىلاعت هللا
 لفت هللا لوسرب اهراونأ فحت ةكئالملا نوكتو ىناثلا رهاظلا كلم ؟ةطساو الب وه وأ هل كلملا

 ءاش ام هل هللا رهظي ىبح لوسرلا اذه ىلإ ًاليبس دجت ال اهئارو نم نيطايشلاو رمقلا لوح ةلاهتاك

 هريغ الو اذه انباتك يف سيلو :لاق .هملع دابعلا نعو ءهنع يفخ يذلا فيلكتلا ملع نم
 هنع رهظي ال هنأل كلذو يلاحملا بيغلا ىمسيو قحلا هب درفنا يذلا بيلا روصت نم بعصأ



١ 
 عمق ةروص ىلاعت هللا نم ىأر لي هنأو هعباوتو ءارسإلا ةحص نايب يك 7 :نرئالثلاو عيارلا ثحبملا

 ىسوم حورالو ءمدآ حور تيأر لاق امو ءقلطأو ءميهاربإ تيأر ىسوم تيأر 3 تيأر

 لوقي نم ايف .درو امك يلصي امئاق ضرألا يف هربق يف هنبعب وهو ءامسلا يف ىسوم ِةث# عجارف

 دلقف انعؤم تنك نإف «ثيدحلا اذهب كناميإ نوكي فيك نيناكم يف نوكي ال دحاولا مسجلا نإ

 سيلو .هللا الإ ريتخي ال هنإف رابتخالا كل سيلو كعنمي ملعلا نإف ضرتعت الف ًاملاع تنك نإو
 تيأر١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ءامسلا يف يذلا ريغ ضرألا يف يذلا نأ لوأتت نأ كل

 رابخإلاف هئيع نكي مل نإ ىسوم ىمسملاف ؛كانه ءايبنألا نم هآر نم رئاس كلذكو قلطأو ىسوم

 يف ناك يئرملا نأ مولعمو مونلا يف ةحرابلا كتيأر لوقي ضرتعملاو اذه ىسوم هنأ بذك هنع
 مث «كريغ تيأر هل لوقي الو رخآ نطوم يف نكلو ءاهيلع هآر يتلا ةلاحلا ريغ ةلاح ىلع هلزنم

 عاش اميف روطتي نابلا بيضق ناك دقو ٠ : مهتارولت | يف اذه لثم ءايلوألا ىلع ركني ن مف تعملا نإ

 هركذ .ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ باجأ اهيف بطوخ ةروص لكو ةددعتم نكامأ يف روصلا نم
 دبعلا نأ ملعا :ةئامعيرأو عباسلا بابلا يف لاقو «نيتئامو نيعبسلاو عبارلا بابلا يف خيشلا

 الإ طق طق لوسرب ىرسأ ام اذهلو ء ءيشب هل لالقتسا ال هلاوحأ عيمج يف ةيهلإلا ةردقلاب لومحم

 ءايلوألل حقي امك مونلا يف هب ءارسإلا ناك نإف ءسوسحملا مسجلاب ءارسإللا تاك اذإ قارب ىلع

 يف لومحم هنأ ملعي نكل ًالومحم هسفن ىري ال دقو ٠ ءبكرم ىلع ًالومحم هسفن ىري دّقف

 . مئان هتيب يفو هشارف يف همسج نأ انملع دق ذإ اهيف هسفن ىري يتلا روصلا

 نوكيف ةبترملا هذه يف هل مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل ثراولا نوكي لهف :(تلق نإف)
 ؟هلاوحأ عيمج يف دوهشلاو فشكلا ىلع ةردقلاب الومحم

 َنَحْبْس# لج دمحم قالطإلا ىلع ديبعلا ديس قح يف ىلاعت لاق كلذلو معن :(باوجلاف)
 هنم عزنو ةقلطملا ةيدويعلا يف هماقأف “ل1 :ءارسإلا] © ٍراَرَحْلا دجسسلا تت التل ءيِدْيَسي رس حبلا

 هب ىرسي هلعجو ءرارسألا نع ىتح ءيبش لك نع هدرجو ملاعلا نم ءيش ىلع ةيبوبرلاو ىوعدلا

 وأ هيلإ يرسي نأل هذبع اعد ١ :ءارسإلا] ىذا َنَحْبْش# :لاق ول هنإف ءهيلإ ىرسلا فاضأ امو

 هل ظح ال ًاروبجم هلعجف لوقي نأ هعنم ماقملا نكلو كلذ لوقي نأ هل ناكل ىرسف هتايآ ةيؤر ىلإ

 ماقم فرشب هيونتلا ًاضيأ ءارسإلا دئاوف نم يأ اهنمو «لاعفألا نم لعفل ىوعدلا يف

 صلختي ال بيغلا ملاعو ةداهشلا ملاع نيب بيغ وهف ام ًالاح وأ اتقو ةداهشلاب فصتي ادبأ ءيش

 وهاالو ًاضحم مدع نوكيف لاحم وه ام هنإف بيغلا اذه يف قئالخلا تراح دقو ن :يبئاحلا دحأل

 وه لب مولعم ريغ وه الو هافرط يوتسي نكمم وه الواضحم ًادوجو نوكيف دوجولا بجاو
 # بصل مليع# لاق ثيح قحلا هب درفنا يذلا بيغلا وه اذهف دح هل فرعي الف لوقعم

 ملاعلا يف دحاو مامإ بصن بجو امنإ :ةئامئالثو نيرشعلاو يناثلا بابلا يف لاقو [7؟ :ماعنألا]

 ملاعلا رطق يف ًادوجوم مامإلا بلط نوك عم ًاعرش بجاو وهف دحاو ملاعلل هلإلا نأ ىلع ًاهيبنت
 «هيلإ نوعجري سيئر مهل ! نوكي نأ ةعامج وأ «ةيرش وأ ؛ةدلب لك يف ترفوت مهممه نإف مهلك



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا نول

 نإف ءهسقن ىلع كلذب ءانثلاو شرعلا ىلع ءاوتساللاب ىلاعت هحدمت ريظن هحادمو دي هللا لوسر

 يف ضرأ الو ولعلا يف فقس هقوف امق تادوجوملا عيسج ىلع هئاوتحال ماسجألا ملفعأ شرعلا

 ءايبنألا نم نوفراعلا امأو :نينمؤملا راصبأ حمطم ةياغ هنأل هب ءاوتسالا صخ امنإو .لفسلا

 اهل سيل ءارهلا يف ةرئاطلا ةرذلاك دوجولا عاستال ةيسنلاب شرعلا اذه نوريف مهعابتأ لمكو

 يدذديس مالك ىكو (هريغ هردق فرعي اب نم ناحبسف اهيلع لزنت ضرأ الو هيلع ىس رت بفشس

 :هلاح ففصي هللا همح راقو نب ىلع

 عفرلاو ضفخلا دح تزواجت دقو اهعمجأ راطقألا ينم تذفن دقو

 امنإو رانلاو ةنجلاو كالفألا نم هاوح امو شرعلا هديقي نم لجرلا سيل :ًاضيأ لاقو

 ىلاعتو هتاحبس هدجوم ةمظع ردك فرعي كانهو هلك دوجولا أذه جراخ ىلإ ه رست اش ل لج رلا

 شرعلا ىلع ءاوتسالا ناك امل هنأ نأ ملعا : ةثامشلثو 0 بابلا يف خ خيشلا لاقو . :ىهنلا

 نأ ىلع لدي اذهر لاق :مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ب رس نم . ديلإ يهني ماقم ىلعأ

 الو ءارسأللا ناك امل اها ايؤر ءارسإللا ناك ولو ملسو ةيلع لنا ىلص هاه مست عل ناك ءارسإللا

 لصي ايؤرلا نأل كلذ ىلع راكنإ هقح يف بارعألا نم عقو الو ًاحدمت ماقملا اذه ىلإ لوصولا

 وملا كلذ اهل سيلف كلذ عمو تالاحلا فرشأ يهو ىلاعت هللا ةيؤر ةبترم ىلإ اهيف ناسنإلا

 حدمتلا ليبس ىلع هيلع لاق امنإو :لاق ايؤرلا ةوق هل ناويح لك لب ناسنإ لك ذإ نسوفنلا نم

 امل ةراشإ ىتح وه يذلا ةياغلا فرحب ىتأو مالقالا فيرص هيف تعمس قىوتسمل ترهظ ىتح

 . ملعأ ىلاعت هللاو شرعلل سوسحعملا مدقلاب ريسلا ىهتنم نأ نم هانلق

 : كضقلا ام ةئامو رشاعلا بايلا ىف خيشلا ر 0 : (ةمتاخ)

 ىلع هلزنت نيبو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىلع يحولا لزنت نيب قرفلا ام :(ليق نإف)

 ؟ماهلإلا كلم دي ىلع مانملا يف : ءايلوألا

 نوكل هردص ىلعو هبلق ىلع نوكي يبنلا ىلع يحولا لزنت نأ امهنيب قرفلا : (تاوحلاف)

 يحولاف مهنع ةروتسم مهتوبن نأل مهيبنج نيب نوكيف ءايلوألا ىلع هلزنت امأو هل ةدوهشم هتوبن

 .هرمأ تحت نوئوكيو

 .ًابجاو نوكي نيأ نمف مامإلا ذاختاب رمألا ىلع صني مل عراشلا نإ :(تلق نإف)

 نامألا دوجوب الإ هتماقإ ىلإ ليبس الو كش الب نيدلا ةماقإب انرمأ دق ىلاعت هللا نإ :(انلق)

 حصي ال كلذو ىنفعي ىلع مهضعب يدعت نم مهيلعأو ءمهلاومأو .مهسفنأ ىلع ساأتلا سفنأ يف

 لاز اذإف هيلع نوعمتجيو هيلإ مهرمأ عجري هتمحر ىحرتو هتوطس فاخي نم مث نكي مل ام ًادبأ
 هللا بجوأ يذلا نيدلا ةماقإل اوغرفت مهيلهأر مهلاومأو مهسفنأ ىلع هنوفاخي اوناك يذلا فوخلا



 ضم تارقلا حرص هب امك نييبنلا متاخ كي دمحم نوك يف :نوثالثلاو سماخلا ثحبلا

 ديزي وبأ تمي مل :نيفراعلا ضعب لوقي ةراشإلا كلت ىلإو روهظلا يف ال رهظلا يف مهل
 مكحب ماهلالا قيرط نم اهلك هيئاعم مهب هيلع ىلاعت دللا نم يأ نآرقلا رهظتسا ىنح يماطسبلا

 كلذ ىف لاطأو هيبنج نيب ةوبتلا تحردأ دقف اذكه نآرقلا رهظتسا نمو ٍةلي هللا لوسرل ثرالا

 .ملعأ ىلاعت هللاو ىلاعت هللا ءاش نإ ةيالولا ثحابم ىف كلذ ىلع ةدايز كلذ طس ىتأيسو

 :نوثالثلاو سماخلا ثحيملا

 نآرقلا حرص هب امك نييبنلا متاخ ُِي دمحم نوك يف
 ناك نإو ءنييبنلا متاخ هنأ امك نيلسرملا متاخ لي هنأ ىلع دقعنا دق عامجإلا نأ ملعا

 نيتسلا 3 ىناثلا بابلا يف نيدلا ييححم ع خيشْلا ةرايصو نيلسرملا , يش ةيآلا يف نييبللاب دا رملا

 هدعب لوسر الف عئارشلا عب عيمج ديلي دمحم عرشب ىلاعت هللا متخ دق : «تاحوتفلا» رم ةئامعبرأو 5

 .ةمايقلا موي ىلإ هتعيرشب سانلا دبعتي امنإ هسفن يف هب ديعتي عرشب هيل لسري هدعب يبن الو عرشي

 ىف مهتدام نأ عم هنذاب كلذدف ماكحألا ىف مهعبي رش و ةمئألا داهتجا امأو :(«تلق)

 ةنسلاب قحليو ثيدحلا انه ةنسلاب ينعأو .ةنس وأ ناك ًاباتك تباثلا لي هعرش وه امنإ طابنتسالا

 دار مملا وهو ًاضيأ ةنسلا نم هنإف لصأ ىلع ع عرف سايق نم دهتجممل هنغ هنغ ردص مكح لك

 عرفلا سايق اولعج مهنإف ةمئالل نودلقملا الإ هب لوقي الف عرف ىلع مرق سان امأو .طابنتسالاب
 رمأ ىلع عمجت ال ةمثألا نإ :اولاقو ءاثلاث ًالصأ عامجإلا اولعج امك ًاعبار ًالصأ لصألا ىلع
 ءاوس ةمئالا عامجإ فرخ مي رجعي عطقن نحنف انل هوركذي مل دإو البلد هل كوفرعي مهو ايلا

 . ملعأ هللاو ملعت مل مأ كلذ يف اليلد مهل انملع

 وه لوسرب سيل يذلا يبنلا ةقيقح نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم رشع عبارلا بابلا يف لاقو

 ناك هريغ ىلإ اهب ثعب نإف هسفن يف اهب دبعتي ةعيرش كلذ نمضتي رمأب هيلإ هللا يحوي صخش
 ةرات نيلاح ىلع يحولاب يبنلا يتأي كلملا نأ ملعاو :لاق ة مث كلذ يف لاطأو ءاسغيأ الوسر

 يبنلا كلذ ىلإ هب ءاج ام يقليف جراخ نم ةيدسج ةروص يف هيتأي ةراتو هبلق ىلع يحولاب لزني
 عمسلا نم هل لصحي ام لثم رظنلا نم هل لصحيف هرصبيف هرصب ىلع هيقلي وأ هعمسيف هنذأ ىلع

 يقب نكلو ةمايقلا موي ىلإ دحأل حتفي الق لك دمحم توم دعب قلغأ باب اذهو :لاق .ءاوس

 نأ بجي هنإ مث بجاو مامإلا ذاختافق بجاو وهف هب الإ بجاولا ىلإ لصوتي ال امو هتماقإ مهيلع
 كلاثلا بابلا يف لاقو . ةحلصملا عوقو عانتماو داسفلا ىلإ يدؤيف افلتخي الئل ًادحاو نونكي

 4#( تروُلَمْم ال ام اولوُتَت نأ هل دنع اًدَنَم رك :ىلاعت هلوق ىف ةئامثالثو نيرشعلاو
 ريغ نم هسفن ىلإ لعفلا ةفاضإ باب نم الإ هللا تقم هيلع لخد ام دبعلا نأ ملعا .1+ :فعلا]
 قحلا عرش كلذلف ٠ ىلاعت هللا هتقمي مل ةيهلإلا ةئيشملاب لمعلا نرق هنأ ولف «ىلاعت هللا ةئيشم

 فلاح اذإ ىتتتسا نم ًامفيأ ثنحي ال كلذكو تقملا مهنع عفتريل يهلإلا ءانثتسالا هدابعل ىلاعت
 !| لاعفألا ةفاضإ ىفاني ال اذهو :لاف هسفن ىلإ ال ىلاعت هللا ىلإ هفاضأ هنإف ليقتسم لعف ىلع



 رباكألا دئاتع ناين ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءرجلا ضف

 وحلو هليلد ةحصب ىمانلا سفعب لاق .مكح داس امنإ هيف عيرشت ال يذلا ماهلألا ىحو ءايلوألل

 دعب ًايقاب ناك مالسلا هيلع ليربج ناسل ىلع يحولا نأ ولو ؛لاق طقف هسفن يف هب لمعيف كلذ
 هعرشب مكدحي امنإو 86 دمحم ةعيرشب مكحي ال لزن اذإ مالسلا هيلع ىسيع ناكل د دمحم

 باق ريغ ىلع كلملا هب لزني ال يحولا نأ ملعاو :ةئامثالثو رشاعلا بابلا يف لاقو

 ا نريضص منا سمس و ترعتسا دف ةعيرشلا نإف ففدحاو ةلمح يهلإ رمأي يبن ريغ ر أي ال 3ك ةاصأ

 ةوبنلا عاطقناب ىهلإلا | رمألا عمطقناف ء حابملاو ءهوركملاو وما رحلاو «بودنملاو «بجاولاو

 كل هناق «ًادايأ كن كيعتي اعرش نوكي رمأب هللا هرمأي ىلاعت هللا نلخ نم دحأ يشب امو ءةلاسرلاو

 هع

 ناك مارح نع ماهل وأ : تعطقنا كق ةاوبن ةئاعدا يف وه ًاطخأو كن هرمأ عراشلا كاك رض ارش هرمأ

 هل هش رك خراشلا ناك هوركم رع هاهن وأ هيلإ هيلث مراشلا ناك هن ودلمب هرمأ وا هةنع هأهن عراشلا

 وأ كح يف ًابجاو حابملا كلذ عجري نأ ولخي ال :هل انلق حابملا لعفب ينرمأ هللا نإ :لاق نإف

 يذلا حابملا هتمعز يذلا يحولاب تريص ثيح هيلع تنأ يذلا حرشلا خسن نيع كلذو ابودنم

 ةدئاف يأف ةعيرشلا يف ناك امك احابم هاقبأ نإو .هكرتب دبعلا يصعي هب ارومأم ًاحابم عراشلا هررق

 ينرمأ امنإو .كلم كلذب ينئثجي مل لاق نإف ءيعدملا اذه يحو كلم هب ءاج يذلا رمالا اذهل

 كملك ىلاعت هللا نأ تيعدا ندإ كانإف لوألا نم مظعأ اذه :هل انلك ةعطساو ريغ نم هب ىلاعت هللا

 مث قوذلا ءاملع نم الو لقنلا ءاملع نم ال كلذب لئاق الو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ملك امك

 ءاعرش الو ًاماكحأ ال ًارابحأو ًامولع الإ همالك ىف ىقلي ناك ام كل لاق وأ كملك ول ىلاعت هنإ
 + ىهتلا ةدجعاو ةامج رمأب كرمأي الو

 هرمأ ىلاعت هللا نإ لاق نم :«تاحوتفلا» نم نيرشعلاو يداحلا بابلا يف ًاضيأ خيشلا لاق
 باي كلذو هتفصو مالكلا مسق نم رمآلا نال سيبلت كلذ امنإ حيحصب كلذ سيلف + ءيشب

 يقبامف عورشم وهو الإ يفيلكت ٌرما ةيهلإلا ةرضحلا يف يقب ام هنإف «سانلا نود دودسم

 ثيدح وه امنإو اهيف رمأ ال كلتو ةيهلإلا ةاجانملا مهل نكلو ءاهرمأ عامس الإ مهريغو ءايلوألل

 ل اطلعت 8 ىق رش رمأل فلاخم هتانكسو هتاكرح ىف ىهلإ رمأب رومأم هلنإ ءابلوألا هوب لاق نم لكر ٠

 نيب قرفو هداجيإ يف رثأ هل امو لمعلا روهظ يف ًامكح دبعلل نإف مكحلا ثيح نم نيقولخملا
 :لاق فيك ىلاعت قحلا ىرت الأ ءالقعلا تاحرد تتوافت ردقلا اذهبو :لاق ءمكحلاو رثألا

 الو بابلألا يلوأ اي : لقي ملو .[. :فصلا] 4( َنوُلَمْعَت ال ام تولوُفَت مل اوُئَماَ نبدأ اًمأي#
 هل ال هلل لعفلا قلخ نأب هملعل ءانئتسالاب الإ لعفي ال ام لوقي ال لقاعلا ملاعلا نأل ملعلا يلوأ اب

 هللا دنع هسفن تقمي يذلا وه ناسنإلا نآو اذه نم حضوأب ةبآلا ريسفت يتأيسو كلذ يف لاطأو

 نيرشعلاو عبارلا بابلا يف لاقو كلذ نم لجخيف دبعلل ال هلل لمعلا نأ هل هل فشكني نيح

 حلت ةأرملا نأ ملعا ؛«ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل» :ِةقيو هللا لوسر لوق يف ةثامئالثو



 نضغو نارقلا حرص هب امك ن 'بيثلا مئتاخ 2 دمحم نوك يف :نوثالثلاو . سماخلا فثهحيملا

 .هللا نع كلذ سيلف هعمس هنإ لاق اميف ًاقداص ناك نإو ءرمألا هيلع ىسبتلا دقف ىقيلكت يدمحم

 ًايسركو ًاشرع روصي نأ ىلاعت هللا هاطعأ دق سيلبإ نأل هللا نع هنأ نظف سيلبإ نع وه امنإو
 ثحبم يف كلذ طسب يتأيسو ىهتنا نجلا قلخ ثحببم يف رم امك هنم سانلا بطاخيو ءءامسو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةيالولا

 46# دمحم دعب اهاعذا نم لكو تدس دق يهاونلاو ةيهلالا رماوألا باوبأ نأ كل ناب دقف

 الإو هقنع انيرض ًافلكم ناك نإف «بيفلاخ وأ انعرش . قفاوم عأ ومس هيلإ اهب ىحوأ ةعيرش عدم وهف

 .ًاحفص هتع انيرض

 ؟ةوينلا ءاعدا ىف ريجحت ةاأي هللا لوسر ةئعب لبق ناك لهف :(ليق نإف)

 ةداصلا ةيلغ رضخلا حلاصلا ديعلا لاق كلذلو ريحت اهئاعدا يف نكي مل :(باوحلاف)

 اهب هيلإ ىحوأ هبر نم ةعيرش ىلع وهو كلذ ىطعأ هنامز نإف يرمأ نع هتلعف امو :مالسلاو

 اندنعو ىسوم دنع كلذب ىلاعت قحلا هل دهش دفو ةطساو الب ؛ليقو :؛ماهلإلا كلم ناسل ىلع

 مكحب امإ هلك دمحم ةعيرش ىلع مالسلاو ةالصلا امهيلع رضخلاو سايلإف مويلا امأو .فاكزو

 ىلع ال فيرعتلا ليبس ىلع الإ كلذ امهل نوكي الف لاح لك ىلعو «عابتالا مكحب وأ قافولا

 ةعيرشب الإ انيف مكحي ال ضرألا ىلإ لزن اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسبع كلذكو :؛ةوبنلا قيرط

 . ىهتنا اين ناك نإو .فيرعتلا قيرط ىلع اهب ىلاعت قحلا هفرعي هلي دمحم انيبن

 ًاميِطأ# :ىلاعت لاق دقو ليلد هصخي نأ الإ مومعل !| همكح لجو رع قحلا رمأ نأ ملعاو

 امنإ هعرش فلاخي نأ دمحم ةثعب دعب دحأل لعجي ملف (05 :ءاسنلا] ل لوبا اوهيِطأ» دش

 سل لور :ىلاعت هلوق امأو «يهنيو رمأيف عرشي نأ 8 دمحمل لعجو عابتالا هيلع بجوأ

 انل نوعرشي مهنأ ال ءهنع انوهن وأ حابمب انورمأ اذإ اميف مهل انتعاطب دارملاف ءا[04 :ءاسلاا يَ

 كلذ يف انرجأ دقف مهانعطأف هتع انوهن وأ حابمب انورمأ اذإف .تباثلا دمحم عرش فلاخت ةعيرش

 هب رعشي الو انب ىلاعت هللا مرك نم اذهو يهنو رمأ ن ٠م هبجوأ اميف ىلاعت هللا رمأ عاطأ نم ر ىبأ

 نم نيثالثلاو نماثلا بابلا يف خيشلا اقو .ملعأ هللاو هب اوؤزهتسا امبر لب سانلا بلاغ

 ءايلوالا تعرجت ام دشأ نم كلذ ناك 4 دمحم دعب ةلاسرلا باب هللا قلغأ امل :«تاحوتفلا»

 مكحلا عطقيو نيلجرلا ماقم ةأرملا موقتف عضاوملا ضعب يف ًاضيأ مهقحلتو ةوبألا يف ل ااجرلا

 جوزلا لوبقو ةدعلا ضيح يف اهلوق مكاحلا لوبق يف كلذو نيلجرلا ةداهشب عطقي امك اهتداهشب

 انهه تلرنت دقف ضئاح اهنأب اهلوق لوبقو كلذ ىلإ قرطتملا لامتحالا عم هدلو اذه نأ يف اهلوق

 هذهف مكحلا يف الخادتف نيتأرما ةلزنم نيدلا ةداهش يف لجرلا لزنت امك نيلدع نيدهاش ةلزنم

 فرشلا نم ءاسنلل نكي ملو ولو :لاق سانلا ةيلوت يف وه امنإف ثيدحلا امأو هللا نم اهل ةيلوت

 نم لجرلا هلاني ام لك نأ ىلإ ةراشإ هيف نإف ةينغ هيف ناكل ؟لاجرلا قئاقش ءاسنلا) : هلوق الإ

 اميف ىلاعت هللا ةمكح ىلإ رظنت الأ ءاسنلا نم هللا ءاش نمل نوكي نأ نكمي بتارملاو تاماقملا



 رباكألا دتاقع نايب يف رهاوجلاو تيفاويلا نم يناثلا ءزجلا ضي

 . ىهتنا مهحاورأ توق هنإك ىلاعت هللا نيبو مهنيب ةلصولا هب ناك يذلا يحولا عاطقنال هترارم

 اًقلطعم عشت رش | ىل ةوبنلا لا ملعا : نيعبسلاو ثلاثلا تايلا نم نيرشعلاو ن تماخلا تباوجللا يف لاقو

 ىأ .يدعب لوسر الو يدعب يبن ال ٍةلم هلوقف طقف عيرشتلا ةوبن عفترا امناو 5 دمحم لعب

 اذإو هذعب ىرسك الف ىرسك كله اذإ هلي هلوق لثم وهف ةصاخ ةعيرش يدعب عرشي نم مئام

 يف كلملا لاز امو سرفلاو مورلا كلم الإ رصيقو ىرسك نكي ملو هدعب رصبف الف رصيق كله
 «كلذ ريغ رخآ مساب مهكلم يمسو مهيف كلملا دوجو عم طقف مسالا اذه عفترا نكلو مورلا

 انيلع رجح يأ بقللا انيتوأو ةوب *!| مسا ءايبنألا ينوأ لوقي يثيجلا رداقلا دبع خيشلا ناك دقو

 بحاص 0 يهسسي و د هلوسر مالكو همالك ىناعمب انرئارس ىف انريخي ىلاعت قحلا ا ع ىبنلا مسأ

 ال اهيف اونطشي ال ىتح ةيعرشلا ماكحألاب فيرعتلا مهتوبل ةياغف ءايلوألا :ءايبنأ نم ماقملا اذه

 ش . ىهتنا ريغ

 ؟ :يدهتجملا عيرشت يف مكحلا امف :(تلق نإف)

 هاضتقا ام اوعرش امنإو مهسفنأ دنع نم ائيش اوعرشي مل نيدهتجملا نأ : (باوجلاف)
 هع رش ةلمج 0 مهمكح راصف نيدهتجم ىلا ملح رزق 7 هنأ كن يصح نم لقت ماكحألا يف ؟ مه رظن

 نأ ردق ولو ٠ ليلدلا نم اهيف دهتجا يتلا ةداملا دهتحملا طعأ يذلا وه دام هنإف هعرش يذلا

 للاو هللا هب نذأي مل حرش هلال هيلع هانددر عراشلا نع دراولا ليلدلا ةطعب مل اعرش ةرش دهتجملا

 مهلكو مهمتاخ هنأو نيلسرملا رئاس نم لضفأ لي دمحم نوك ديؤي امم :(ةمتاخ)

 نم دحأل سيل هنأ نم ةئامعبرأو نيعستلاو دحألا بابلا مولع يف خيشلا هلاق ام هنم نودمتسي

 ءاملعلاو ءايبنألا ءاوس يلي دمحم ةينطاب نم وهو الإ ةرخألاو ايندلا يف هلاني متع قلخلا

 نيرخآلاو نيلوألا ملع يتوأ دأب لي انرخأ دقو اهنع نورخأتملاو هتثعب نمز ىلع نومدقتملا

 ملع لك لمشن هيتوأ يذلا ملعلا يف مكحلا ها دمحم ممع دقو .كش إل ان نيرخأآلا نم نحنو

 هيبن نع ىلاعت هللاب ملعلا ذخأب نمم نوكت نأ يخأ اي دهجاف .بوهومو موهفمو لوقعمو لوقتع
 ريغ نم هتمأ ءاملع نم ادحأ ءىطخت نأ كايإو قالطإلا ىلع للاب هللا قلخ ملعأ هنإف لي دمحم

 ءاه اهدازف ةأرملا :ىثنألا يف لاقو .ءرملا :لجرلا يف لاقف مسالا يف لجرلا ىلع ةأرملل داز

 سيل ماقملا اذه يف ةجرد لجرلا ىلع اهلف لجرلل ءرملا مسا ىلع لصولا يف ءاتو فقولا يف

 ىف لاطأو ةأرملا ىف ىف ةدايزلا هذهب ةملثلا كلت دسف ةجرد نهيلع لاجرللو .هلوق ةلباقم ىف ءرملل

 ةفصلا قالطإو هللا ىلع تاذلا ظفل قالطإ الإ ثينأتلا فرش يف نكي مل ! ولو :لاق كلذ

 هل ملع ال نم هرسكي يذلا ةأرملا بلقل ًاربج كلذ يف نإف ةيانفك هيف ناكل ثينأت ظفل امهالكو
 ْ .رمألا وه امي لاجرلا دم

 ىلاعت لاق امنإ هسن ام ةنامثالثو نيعبرألاو سماخلا بابلا يف خبشلا ركذ :(تلقز



 هدبع ىلاعت هللا ىطعي دق لوقتو ًاعساو ترجح لقت الو هب ظفتحاف هيلع كتهبن رس اذهو ليلد

 ءاش ام قال دمحم ةطسار ريغ نم لجو زرع هبر نيبو قولخم لك نيب يذلا صاخللا هجولا نم
 ام نحن لوقن انأل هنامز لوسر وه يذلا ىسوم عم مالسلا هيلع رضخلا ةصق ليلدب مولعلا نم

 ةينطاب نم الإ كلذ ملع كل نوكي ال نأ كيلع انرجح امنإو ًاقلطم ملعت ال نأ كيلع انرجح

 يسق نب مساقلا وبأ مامإلا كلذ ىلع انقفاوو : خيشلا لاق .رعشت مل مأ كلذب ترعش هك دمحم

 هتاحيس هللاو ةثامسمحلو نيعست ةنس ىنوتب هنع هنبأ نع انتياور نم وهو «نيلعنلا علخ» هباتك يف

 . باوصلاب ملعأ ىلاعتو

 للك دمحم ةثعب مومع يف :نوثالثلاو سداسلا ثحبملا
 ةليضف هذهو هيف يتأيس ام ىلع ةكئالملا كلذكو سنإلاو نجلا ىلإ

 نيلسرملا نم دحأ اهيف هكرشب مل

 نجلاو سناللاب هورسفو . ةقاك ىلخلا ىلإ تلسرأو :ءريغو 1 ملسم حيحص» يف درو دقو

 : ماعتألا] «ْملي مو دب ميِد ٌناَمرفْلا اذه لإ سو : ىلاعت لوق يف غلب نم ًاضيأ اهب اورق امك

 يلا كرات# < ىلاعت هلوق يف نيملاعلا ًاضيأ كلذب اورسف امكو نآرقلا هغلب يأ كملي نمر ٠.١

 .هللا همحر يلحملا لالجلا هلاق ١[ :نافرفلا] «ي) ابن تيِبَلَسَن نكي .هينَع ىلع ديلا لِي
 هب مهمزلأ فيلكت ىلاعت قحلا دنع نم ةلزنملا عئارشلاب نجلا فيلكت لهف :(تلق نإف)

 ؟ردنلاك هب ىلاعت ىحلا مهمزلاف لئاضفلا يف انوكراشيل مهسفنأ هب اومزلآو ًءادتبا «ىلاعت .ىحلا

 ال :لاقو ةئامثالثو نيتسلاو سداسلا بابلا يف خيشلا لاؤسلا اذه دروأ دق :(باوجلاف)

 ىف اوفلتخاو .اباتكلا اذه نم عضوملا اذهب هقحليلف لقنب كلذ يف رمظ نمف .ىهتنا ى يردأ

 نع ناميالا بعش نم عبارلا بابلا يف يقهيبلا لقنف ال مأ كي دمحم مهيلإ لسرأ له ةكئالملا

 بابلا يف ًاضيأ يميلحلا نع لقن هنإ مث ةكئالملا ىلإ لسري مل وبي هنأب حرص هنأ يميلحلا
 يف عامجإلا ةياكح «يقسنلا ناهربلا3و «يزارلا ريسفت» يف فهر .ةعرش نع مهكاكفناب رشع سماخلا

 نب نيدلا لامك خيشلا لاق .مهيلإ ًالوسر نكي مل 352 دنأ ىلع ًافنآ ةقباسلا ةيناثلا ةيآلا ريسفت

 انه ءفكلاب دارملا نأل ةيحاصلل ًايفن .[؛ :صالخالا] 49 نكت اريك هَل كَ ملم

 ال ةأرسلاو لثملا يه ةءاقكلا نإف هللا نبا يزعل هللا نبا حيسملا نإ :لاق نم لجأل ةيحاصلا

 نإف ءفكب هل تسيلف .[1؟ :ةرقبلا] ُةعَرَد ّنَِلَ ٍلاَبَرالَوط :لوقي هللا نإف ًأدبأ لجرلا لئامت
 مدآ نع ةلعفنم ءاوحو هلل ؤفك وه امف هللا ةدارإ | نع لعفنم هلك ملاعلاو هلعافل وفك وه ام لعشفتملا

 َنِمْلَع ٍلاَبَيللَو## :ىلاعت لاق املو هجولا اذه نم ءهنكب هل تسيلف ةيلعافلا ةجرد اهيلع هلف

 ةأرملا ن مع العفنم لجرلا نوكي ال ىتح ميرم نع ًالعفتم مالسلا هيلع ىسيع لعجي مل . 4

 اَنْغ كل ّبَمَذ ِكَيَر ُلوُسَر نأ :لاقو .آيوس ًارشب كلملا اهل لثمتف مدا نع ءاوح تناك امك



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيفاويلا نم يناثلا ءزجلا اك

 ريدقتيو هتدهع نم يربتلاب راعشإ ىميلحلا نع كلذ ىقهيبلا لقت ىفو :ههتيشاح» ىف فيرش ىبأ

 ةنسلا لهأ نم ناك نإو هنإف يميلحلا امأو :لاق .هدنع ىضرم هنأب حرصي ملف هيف راعشإ ال نأ

 ىلإ لسري مل هنأ نم :يأ انه هنع لقن امو ءايبنألا ىلع ةكئالملا ليضفت ىف ةلزتعملا قفاو دقف

 مث كلذ يف نيدلا لامك خيشلا لاطأو هيلع هانب هلعلف ةكئالملا ةيلضفأب هلوقل قفاوم ةكئالملا

 قوعد نمسصشتي هجو ىلع ةلأسملا هذه ىف ضوخلا نع فقولا ءاملعلاب قيلألاف كلذ عمو : لاق

 . ىهتنا نييناجلا نم ءيش يف عطقلا
 . ةكئالملا ىلإ لسرأ هنأ :لوألا : نيلوق ىلإ عجري نييلوصألا مالك نأ لصاحلاو :(تلق)

 هللا ةمجح رز يزرابلا دازو مهيلإ لسرأ هنا هريغو يكبسلا هدد رت يذلاو . مهيلإ ,لسري مل : يناثلاو

 باتك لئارأ يف يطويسلا لالجلا هركذ رجحلاو رجشلاو تادامجلاو تاناوم ويحلا ىلإ لسرأ هنأ

 وهف ءايبنألا يبن لكي ًادمحم ن ! :لوقي ناك هنأ يكبسلا , نع ًاضيأ اهيف لقنو «صئاصخلا»

 هعابتا مهيلع بجول ءايبنألا عيمج هكردأ ولو ركاسعلا ءارمأك ءايبنألا عيمجو مظعألا ناطلسلاك

 ةييغ هدم ةبأ ون ميلك ءاييثألا تناكف ةعاسلا مايق ىلإ مدا ندل نم قلخلا عيمج ىلإ ثكوعيم وه دإ

 يلع يديس ناكو . ىهتنا اهادعتي ال ةاقي هعرش نم ةفئاطب ثعبي ىبن لك ناكو فيرشلا همسج

 نم ماسجألاو حاورألا ملاع يف نيعمجأ قلخلا ىلإ ًائوعبم .ة6 ناك :لوقي هللا همحر صاوخلا

 . ةعاسلا مايق ىلإ مدآ ندل

 رمألاب قي دمحم مهيلإ لسرأ (مسق) :ماسقأ ةثالث ىلع ةكئالملا :لوقي (هتعمسو)

 مهيلإ لسرأ (مسقو) . ىلوألا ءامسلاو ضرألا نيب امو نويضرألا ةكئالملا مهو امم يهنلاو

 لاق .طقف رمألا يف مه امنإ امعط يهنلل نوقوذي ال مهنإف تاومسلا ةكئالم مهو طقف طقف رمألاب

 الاصأ مهيلإ لسري مل (مسقو) .15 :ميرحتلا] # توعوي ام َنوُلَمْسو مهم آم دنا ٌتوُصَعَب ال" ١ ىلاعت

 :راكنإ ماهفتسا سيلبرل ىلاعت هلوقب مهيلإ راشملا نولاعلا ةكئالملا مهو . ىهن الو رمأب هيأ

 يتلا تاذلاب ىلاعت هلل نودباع ةكئالملا ءالؤه نإف .175 :رما 4َنيِلاَْلا َنِب تنك مآ َتركَتْنأ»

 هللا نأ نوفرعي ال ءىلاعت هللا لالج يف نوميهم مه لب لوسر ىلإ نوجاتحي ال اهيلع مهلبج

 .ملعأ هللاو مهمالك يف بيرغ هنإف ررحيو لوألا مسقلا لمأتيلف . ىهتنا هريغ الو مدآ قلخ ىلاعت

 يف لثمتملا كلملا نع ىسيع لاعفنا ناكف ؛مالسلا هيلع ىسيع اهيهوف 5 :ميرمز © اًيكحر

 نيب ممجف ًاحور ًارشب هلثمت ثيح ًارشب ًاركذ هيبأ ةروص ىلع جرخ كلذلو لجرلا ةروص

 لمأتيلف . ملعأ هللاو رشبلا ةروص ىف هلثمت ثيح نم ارش هنيع ثيح نم احور ناكف نيتروصلا

 كل َنَطِيَّشلَا َّنِإ## :ىلاعت هلوق يف ةئامثالثو نيرشعلاو سماخلا ا يف اقو .انه ام عم كلذ

 ميوبأ جرحت آنك نطيل ْمُكنِدْفَي ال م51 َىَبَي# :ىلاعت هلوق يفو .[1 :رطافا 4 2 ُُع

 هيلع مدآ مهيبأل هتاداعم نم دشأ مدآ ينبل سيلبإ ةوادع نأ سا .[77 :فارعألا] 4ةّنَصْلَأ نم

 هنيب عمجف .مالسلا هيلع مدآ امأو رانلل رفانم ءاملاو ءام نم اوقلخ مدآ ينب نأ كلذو ؛مالسلا



 نأل نيموصعم ريغ ىلوألا ءامسلا ىلإ ضرألا ةكئالم :لوقي ىرخأ ةرم (هتعمسو)

 هيف هعوقو روصتب ناك نإ الإ ىهنلاب دحأ ىلإ يبن لسري الو يهنلاب مهيلإ لسرأ دلي ًادمحم

 ضرألا ةكئالم ىمس نمو يبن ىلإ يبن طق لسري مل كلذلو لوسر ىلإ جاتحي ال موصعملا نإف

 ١! ه4 :تاناصعلا] 4# هَل نم مس ارعجو# : ىلاعت لاق تويعلا نع مهراتتسال حديحص وهف انح

 عازنلا عوقو ضرألا ةكئالم ةمصع مدع ديؤي اممو :لاق . كلذ نع ىلاعت هللا تانب اهنإ اولاقف

 © َءاَمِدلأ كِفَسَيَو اهبِف دقي نم ايف لمحتأ» :مهلوقب «مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ةصق يف مهنم

 كلذل مهقوذ الولو مدا لبق ضرالا يف مهل عقو قوذ نع الإ كلذ اولوقي مل مهنإف ٠ :ةرميلا]

 ىلإ لسرا هنإ :لاق نم نا اقحالو اقباس ةمالاك نم ملعو . ىهتنا هيلع ضارتعالل اودتها ام

 هللا ةمحر هريغل هذجأ ملو فشلا هع زتم مالك وهو باصأ مدقت امك كلذ لصف نمو رمألا ىقح

 نم عقو فيك ليق نإ :لاقف ةيضرألا ةكئالملا ةمصع مدعب لوقلا ديؤي ام يناشاقلا ركذ دقو

 عقو امنإو مهتهصعل تاومسلاو توربجلا ةكئالم نم عقي مل عازنلا اذه نأ :(باوجلاف)

 توربجلا ةكئالم نإف مهدنع ةمصع ال مهنوكل ءامسلا نيبو اهنيب امو ضرألا ةكئالم نم كلذ

 ولعو لماكلا ناسنالا ماقم فرش كوقرعي بتارملاب مهتطاحإو مهيلع ةينارونلا ةيلغل تاومسلاو

 نم عقو عازنلا اذه نأب حيرصت ةئس الو باتك يف انل تأي ملو .ىلاعت هللا دنع مهيلع هتبتر
 رصنع لك لهأ انيأر نيح رصانعلا ةفرعم نم كلذ انذخأ امنإو ةيضرألاو ةيوامسلا ةكئالملا

 ةملظلا ةبلغل ضرألا ةكئالم نم عقو عازنلا نإ :انلقف ةملظ وأ رون نم مهرصنع مكح تحت

 يف ركذلاب ضرألا صيصختب ةراشإلا كلذ ديؤيو :لاق «باجحلل ةبجوملا ةعيبطلاو مهيلع

 لهأ لاوحأب مهملع نم الإ عازنلا مهنم عقو امف ٠*1 :ةرقبلا #ٌةَميِلَخ ضألا ىف ٌلِعاَج ٍّنِإ# :هلوق
 همست يف مد مهدحأل سيل لب ءامدلا لوكفسي الو «تودسفي ال ةيوامسلا ةكئالملا نإق ضرألا

 ةكئالم نم ردصي مل مدآ يف نعطلاو ضارتعالا ناب دقف :لاق مث كلذ يف لاطأو ًادبأ ليسي

 ال اهنم نوكتملا ذإ داضتلا اهيف امل عبرألا عئابطلا نم بكر نمم الإ نوكي ال عازنلا ذإ توربجلا

 نيب نيئنطاقلا ةكئالملا ءالؤهب هدارم لعلو :مهضعب لاق .ىهتنا لصألا مكح ىلع الإ نوكي

 هنإ هللاب هل مسقأ امل هقدص اذهلو عماج رانلاو بارتلا نيبف بارتلا يف يذلا سبيلا سيلبإ نيبو

 نم دشأ ءانبألا ةوادع تناك اذهبف هوجولا عيمج نم ًادض مهل هنوكل ءانبألا هقدص امو حصانل
 بلقلا يف انل هللا لعج راصبألا كاردإ نع ًابروجحم ودعلا اذه ناك املو :لاق .هل بألا ةوادع

 هئاقلإ نم ةمالعلا كلتب ظفحتنف رهاظلا رصبلا ماقم انل موقت اهب هفرعن ةمالع عرشلا قيرط نم

 ماد ام :هيف لاقو .كلذ يف لاطأو بيغل ًابيغ هل ًالباقم هللا هلعج يذلا كلملاب هيلع هللا انناعأو

 اذإ كلذكو فرحو توصي قطن ءىراقلا هب قطن اذإف «توص الو فرح الف بلقلا ىف نآرقلا

 ًافورح لزنأ نآرقلا نوك نم موهفملاو :لاق مث كلذ يف لاطأو فرحو توصب الإ هبتكي ال هبتك



 الا دئاقع ناس , يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا ب

 .هل ًاحالطصا ةكئالم مهامس نجلا نم عون ضرألاو ءامسلا

 كاملاب ملع نم ل تك اًمأ# :هلرق يف ماصخلاب ىلعألا الملا ىلاعت هللا فصو دق :(ليق نإف) 1

 الملا مصتخي ميف براي :تلق» :ثيدحلا يف هلوق يفو 154 :ص] *3) نوئِسخع ذإ لل

 . ثيدحلا "ىلعألا

 صضارتعالا ىف وه سيل عال ؤش عاصخ نأ :«تاحوتفلا١ يف خيشل تكلا هلاق امك :(تاوحلاف)

 هب حرص امك لامعألا نم لضفألا نايب يف مهماصخل امنإو ةقلخ يف هريدقتو هللا ماكحأ ىلع

 هيف ام لعف يف مهنوبغريو مهئاسلب مهتوعدب مدآ ىنب ىلإ نوردابتي مهنأ ىتح كلذو .ثيدحلا
 مهف ريسي هرجأ امم هريغ ىلإ تافتلا ريغ نم هريغ ىلع ءومدقي ىتح لامعألا نم ميظعلا رجألا

 .لاج لل اهيف بيصن ال ىتلا نفيحلا لئاسم ىف نيرظانتملا نيلج لاك

 ىلاعت هللا مهفصو دق مهنوكل هب ىل ااعت هلل نوحبسم ماصخلا اذه يف مه . ليف :(ليق نإف)

 ؟للملا لاوزل كلذو [؟ :ءاينألا] 4 : ثوريفَي ال ٌراَتلاَو لَن نوحي : مهنأب

 امك مهحيبست ةلمج نم وهو ماصخلا كلذ « ىلاعت هلل نوحيسم مه معن :(باوجلاف)

 عم حرميو بار رعألا عم ثدحتي ناك هنأ مولعمو هنايحآ لك ىلع هللا ر كذب . ة هللا لوسر ناك

 عورشم رمأ ش الإ نكسي الو كرحتي 5 ىلاعت هلل ركاذ كلذ ىف وشو رئادعلاو لافطألا

 ؟ة86 هدعب لماك لكل ماقملا كلذ لهف :(تلق نإف)

 كلذب لمعلا لاح ىلاعت هودهشيل الإ أرمأ هدابعل عرش ام ىلاعت هللا نأل معن :(«باوجلاف)

 . ةلفغلا عم هتادابعب ىتأ نم مهنمو ماقملا كلذ ىفو نم مهئمف لرعألا

 رجألا يف نيروكذملا ةكئالملا ماصخب بهاذملا بايرأ م ماصخ ىحلي لهف :(تلق نإف)

 ؟تاوثلاو

 نأو :مهفلاب ال ةنسلا حيرصب ماصخلاو لادجلا نوكي نأ طرشب نكل معن :(باوجلاف)

 هنوكو ءاظفلو ءامالكو ءالوق هنوك :نارمأ ةدرفتمو ةلصتم فورح ةسمخل ىلإ نينثا نم ةموظنم
 نإو مقرلا فورح هلف ظفحي هنوك ثيح نم نآرقلا ىلإ ترظن نإف ًأطخو ًامقرو ةباتك ىمسي

 له اهب ًاقوطنم ًاهورح هنوك مجري اذاملف ظفللا فورح هلف هب قطنت هنوك ثيح نم هيلإ ترظن

 تناك نمو ركنيو فرعيف ةفلتخم روص يف ةمايقلا يف ىلجتي ىلاعت هللا نأ ربخلا كلذ يف حص

 ريغ ْن نم هلالجمب قيلي امك فورحلاب ملكتي نوكي نأ دعبي الف روصلا يف يلجتلا ليشت ركنت هتقيقح

 ىفنف ٠ ١. يرردلا رسل يملا َرْمَو نت هيث سيلا : ىلاعت هلوقل هيبشت الو ةيفيك
 عساتلا بابل يف كلذ ىلع ديزم يتأيسو ( لمأتيلف ةيسنلا لهجو ىنعملا لقع امع عم لثامي نأ

 0 50 :ىلاعت هلوق يف لاقو .هعجارف ةثامثالثو ١ نيرشعلاو



 ينسي ماكمسألا ص 2 : هب عاج م لكل ةعاطلاو ناعذالا هانوحعو ناب يف 7 :نوئالغلاو ِ عباسلا تحبملا

 لاوقأ در و موصخلا ةبلاغم اردصق نإف يناسفن , ضرغ مهبوشي ال مهلمع يف نيصلخم اونوكي

 [ :يروشلا] هدف افَرمتل الو َنِذلَأ امَقَأ ْنأ# :لوقي ىلاعت هللا تإف ًاعرش مومذم كلذف مهبهاذم

 نع للاي هللا لوسر ىهن دقو همايق نم هعجضأ دقق مزاللاب ولو نيدلا ةقرفت يف ىعس نمو

 نم هعرش ءاملعلا ريرقت مكحو عزانتلا يغبني ال يبن دنع :لاقو صن ريغب هللا نيد يف لادجلا

 هناحبس هللاو ىلاعت هللاب ءاملعلا كلذ ملعي امك ءاوس هدنع مهروضح مكحك بدألا يف هدعب

 .ملعأ ىلاعتو

 ةعاطلاو ناعذإلا بوحو نابب يف :نوتالثلاو عياسلا ثحيبملا

 هنم ءيش ىلع ضارتعالا مدعو ماكحألا نم ديك هب ءاح ام لكل

 كرس ىلاعت لاق ١ هللا لوسر هعرش ام ( لكل حرشني نأ نمؤم لك ىلع بجي هنأ ملعا

 تقف 7 9 ع

 َتْبَضَم اَمِع اًعَرَح مهيفتأ ف ف اخجي ال ث دوت كبك امه 1ْوككُي قع كوم ل َكْبرَ
 «تاحوتفلا» نم جحلا رخاوأ نيدلا يبحم خيشلا ركذ دقو .[10 :ءاسلا) ©ج) اًميِلََش ْاُمَْسَُو
 اهلعف نم كسفن يف عقيو كلذ هركتف لك عراشلا اهحابأ دق ًارومأ ىرت نأ كايإ :هصن ام

 ىلع كلذ يف كرظن حجرتف سانلا ىلع اهتمرحو اهترجحل اهيف يل مكحلا نأ ول :لوقتو ةزارح

 اريثك ٌمقاو اذهو :لاق .نيلهاجلا كلس يف طرخنتو هنم ًانازيم حجرأ كسفن لعجتو عراشلا رظن

 صعب اولعف اذإ سانلا ىلع بضغيف يي عراشلا عم بدألا اوسرامي مل نيذلا سانلا .ضعب نم

 مهبر عرش سانلا لامعتسا هسفن يف هركو قتح ىلع ريصي هارتف ملكتي ردقي نمو عراشلا هحابا

 كلذ رهظ دقو :لاق ملع ىلع هللا هلضأ نمم هبحاصو بدألا ءوس نم نوكي ام مظعأ نم اذه

 كلذ كردأ ول :نولوقيو سانلا بلاغ يف اشف دقف مويلا امأو لوألا رصعلا يف سانلا ىضعب نم

 هملع نع بزعي الو .ىلاعت هللا وه عراشلا نأ ملعت نحنو هنم سائلا عنمل ٠ لع هللا لوسر

 يدب هلوسر ناسل ىلع ىلاعت اهنيبل نيرخآ نود موقب ةصاخ رمألا كلذ ةحابإ تناك ولو ءيش

 ائيش ىسني الو هسفن ىوه نع طق قطني ال ىلاعت هللا هدارأ اميف هماكحأ هللا نع غلبم .ِة# هنإف

 ررك أمو | [3 :ميرمأ #اًكِض ََكير نآآ امو 1[: :مجنلا] هع و لإ ٌرُه ّنِإ## هغيلبتب هرمأ امم

 تري ماج دق :هلوق يفو اد« :سنوبا 4( َنِنِمؤُمَتِل ٌدَمَيَو ىدْهَو ٍروُدّصلَا ىف اَمْل ئ
 رون نارقلا نوك | امأ [1+ :ءايبنألا <تييقنتلل | بو هايضَو# :هلوق يفو 11٠5. :ةدئاملا] ٌرَوُ هَ

 انس نأ الإ دا: اًنبف اًميف ناك ول :هلوق لثم ةلضملا لا درطت يتلا تايآلا نم هيف املف

 امداكح نإ مُهولَتف# :هلوقو .[900 :مامنألا] < ترضآلا ّتِح 2 أ ل لوفي [؟؟ :ءايبنألا]

 هنوك امأو كلذ وحنو .[؟54 :ةرقبلا] «برذتلا نم اه تأت :هلوقر .[3 : ءايبنألا] * تروُشطَت

 :هلوتكف ىده هئوك امأو اهلك ةيعدألا تايآو باتكلا ةحتافكف ءافش 3 امأو رهاظف ةظعوم

 نع ميجا ْمْلَمَأَو مَع ْنَمَم :ه اوقو [01 :تايراذلا] 0. 3 نودي الإ سجل نأ َتْفَلَع امو



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا انياب

 وأ هيف ديز امهمو هنم صقني الو هيف دازي الف ملاعلا يف ةحلصملا هب عقت ام الإ عئارشلا نم ىلاعت

 هلزن اميف عراشلل ةدوصقملا ةحلصملا ماظن لتخا دقف عراشلا هررق امي لمعي مل وأ هنم نعقت

 :اهلوق ىف ءاهنع ىلاعت للا ىضر ةثئاع ىلع ةباحصلا رباكأ ضضعب باع دقو ماكحألا :ه هررقو

 ينب ءاسن تعنم امك دجاسملا نم نهعنمل هدعب ءاسنلا عنص ام .ةا هللا لوسر ىأر ول»
 .سانلا نم عقي كلذ نأ ملعي مل هنأو عراشلا ىلع ضارتعالا لوقلا اذه ماهيال ."ليئارسإ

 يف طق دجي ال بدألا لامك كلس نم نأ ملعف :لاق مث كلذ يف نيدلا ييحم خيشلا لاطأو

 اهللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال) للاي هللا لوسر لاق دقو ؛ةلي هللا لوسر ىضق امم اجرح هسغن

 مهوتلاو نظلا ىلع امأو عنملا نم عنم الق ةرهاظ ةبير كلذ نم لصحي نأ الإ مهللا ًاماع ًالوق

 اهادعتي ال هل ىلاعت قحلا اهعرش ةصوصخم نطاوم يف الإ راغي نأ هل يغبني ال لقاعلاف .الف
 نأ ناسنإل سيلف ىوهلا مكح نع ةثعبنم لقعلا مكح نع ةجراخ يهف كلذ تدعت ةربغ لكو

 هفشك اهيلع بجوأو كلذ اهل عرش دق ىلاعت هللا نإف مارحإلا يف اههجو هتجوز فشك ىلع راغب
 دعس نم ريغأ انأو رويغل ًادعس نإ :؟حيحصلا» يف امك هقلخ ميمج نم ريغأ ىلاعت هللا نأ عم

 ام ىلع داز نمف نطب امو اهنم رهظ ام شحاوقلا مرح ىلاعت هنأ هتريغ نمو .ينم ريغأ هللاو
 رمأ ىلع راغ هنوكل ىلاعت هللا نم ريغأ هنأ ىعّدا هنأكف شحاوفلا نم هيف هتريغ ىلاعت نحلا لعج
 ا سيل

 ملعل نازيملا اذه ىف هله-دأو هناميإ لاح ناسنالا ضرع ولو [10 :ءانلا] ءاًميِلَش أوسلو َتْيَضَق
 [36 :ءاسنلا] 4 ال َكْيَرَو اَلُم# :هلوق يف ىلاعت هللا هركذ يذلا ناميإلا ماقم نع ديعب هنأ

 لاطأو نمؤمب سيل هنأ هيلع هسفنب مسقأو هتفص هذه نمع ناميإلا ىفن ىلاعت هشلا نإف .هرخآ ىلإ

 تلزت امنإ اهنإف ساجحلا ةيآ تلزن ام ةيناسفنلا صضارغألا قلعت الولو :لاق مث : كلذ يف خيشلا

 هللا نم ءادتبا لزن اذإ يهلإلا مكحلا نيب نوقرفي لجو زع هللا لهأو سوفنلا _ .قعب ءاعدتساب
 ذإ لئاسلا باجأف هليزنت يف لكس ىلاعت هنأكو دابعلا ضعبل ًابولطم لزن اذإ يهلإلا مكحلا نيبو
 | :لوقي ناك هنأ ليلجلا يعباتلا يظرقلا بعك نب دمحم نع يراخبلا يفو .لزن ام كلذ الول

 لجأ نم نيملسملا ىلع مرحف مرحي مل ءيش نع لأس نم ًامرج نيملسملا يف نيملسملا مظعأ
 أس نمل لاق امك ءاهنع اوزِجعي الثل ماكحألا لزنت ةرثك نم هتمآ ىلع فاخي قي ناكو .هتلأسم
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 حت

 الإ هنم مهفي الو لامتحا هلهدي ال نآرقلا يف درو صن لك نم كلذ وحتو 4١[. :ىروشلا| #َ

 اوطَسْفَت ال## :هلوق لثم ىرشبلا نم هيف املف ةمحر هنوك امأو نيتيآلا نيتاهك ةلهو لوأب رهاتفلا

 اهيف ةيآ لكو 21181 :فارعألا] يش لك َتَعِسَر يَمَْحرَو# :هلوقو 107 : رمزلا] 4 دَشَأ دَمحَي ني

 يف َرُه روي َّلُك## :هلوق لثم ٠ ؛قئاقحلاو رومألل ةفشاكلا تايآلا نم هيف املف ءايض هنوك امآو ءاجر
 َنوُءاَنَت اًمَو## :هلوقو .[ 6 :ءاسلاإ كش ّماَطأ دف لولا عي نمل :هلوقو .[4 سمح لا] 4# نش

 رحنو .147 :تافاصلا] © َنوَمَ ابو يَفَلَخ هَنأَو :هلوقو 0١. :دانإلا] ذأ هانم نأ آلِ
 . ىهتنا هصخت تاملك ءامسألا هذه نم مسا لكل نأ ملعف قئاقحلا ىرجم ىلع لدي امم كلذ



 "مما ماكحألا نم في هب ءاج ام لكل ةعاطلاو ناعذإلا بوجو نايب يف :نوثالثلاو عباسلا ثحيملا

 مذ يف لاطأو ةاوعيطتسي ملو تبجول معن تلق ولو ال١ :لاق .هللا لوسر اي ماع لكأ جحلا نع

 امب هئانتعا نم دشأ ءادتبا لزنملا رمألاب ينتعي نأ فراعلا لامك نم نأ ملعف :لاق مث .لاؤسلا

 تكس ائيش هاوهب دحأ حجر امو هنع جرخن ال ىتح عرشلا دصاقم انمهفي ىلاعت هللاف لاؤسب لوا

 صالخف ةبودنم وأ ةبجاو اهنوكب انربخي ملو اهلعف عراشلا نإف ديعلا ةبطخك نايب نع عراشلا

 وأ ةبجاو اهنوك نع رظنلا عطقب هيك هب يسأتلا هجو ىلع اهلعفي نأ ىوهلا عابتا نم دبعلا

 . ةيودتم

 مل ءيش لعفب سانلا رمأي ماع نم ام :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس :(تعمسو)

 مهتيوهأب نيحجرملا نإ مث ًائيش حجر نكي مل هنأ ةمايقلا موي ىنمت الإ هب رمألاب عراشلا حرصب

 هذه نع جرحلا عفر بلغي يناثلاو ةمرحلا بناج بلخي دحاولا ؛ :تالجر عراشلا حجر ام فالخ

 صضراع ٌرمأ ةمرحلا ذإ ةمرحلا بلغي يذلا نم ةلزنم برقأ هللا دنع اذهف لصألا ىلإ ًاعوج ر ةمألا

 ةنجلا نم نوءوبتي ن نانجلا يف سانلا لاح دوعي هيلإو لصألا عم رئاد جرحلا عقارو لصالل ن مهارش

 فشكتا اذإ نومدنيسو ةلأسملا هذه نع نينمؤملا اوناك نإو ءارهألا لهأ ل افغأ امو اوعاش ثيح

 : خيشلا لاق رعشي ال ثيح نم هب روكمم هيف دبعلا نإف ةعيبطلا سوهو يخأ اي كايإف . باجحلا
 مهزجحب ذخآ انأف مهلوقع ىلع مهؤاوهأ تبلغ ثيح نيبوجحملا نم بايلا اذه يف انيساق مكو

 هل لاقف هماعط ىلإ ةباحصلا ضعب هوي هللا لوسر اعد دقو اهيف نومحتقي مهو رانلا نع
 ىلإ هبيجي نأ ىبأف .ال :لجرلا لاقف ءاهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ىلإ راشأو هذهو :ةلك يبنلا

 هللاو لجرلا كلذ لزنم ىلإ ةشئاعو قلي ىبنلا ينعي ناعفادتي البقأف هعم ينأت نأ اهيف هل معنأ ن نأ

 ول مويلا كناميإ نيأف 5١(. :بازحالا) 4ةَمَسَح ٌةَرْسُأ ِهَلَأ لوُسَم يف ْحكَل نك ْدَقَلم :لوقي ىلاعت
 لوسرب ايسأت اذه لثم لعفي ناطلس وأ ريزو وأ بيطخ وأ ضاق نم بصنم بحاص تيأر

 مراكم نم نكت : مل ةفصلا هذه نأ ولو قالخألا فاسفس ىلإ الإ هبسنت تنك له .ةلك هللا
 ةعقاولا هذه ريظنو قالخألا مراكم ممتيل ثعب هنإف طع هللا لوسر اهلعف ام قالخألا

 امل ريثملا امهب دعصو نيسحلاو نسحلا ذدخأ ىتح بطخيي وهو ربنملا قوف نم .ةلي هلورن

 نم ناك لب هللاو ال ؟لاح صقن نم ناك كلذ ىرتأ هتبطخ ىلإ داع مث امهلايذأ يف نارثعي امهآر

 ىلبشلا ىلع نوفراعلا باع دقو هللا نع ال هللاب لغشلا نم كلذ نأل لجو زع هيرب هتفرعم لامك

 رع هللاب حاورألا ملعأ نأ ملعا :ةئامثالثلاو نيرشعلاو سداسلا بابلا يف لاقو ررحيو لمأتيلف

 تاينلا حاورأ ىلاعت هللاب ملعلا يف مهنودو ريبدتلا يف اهل ظح ال اهنوكل دامجلا حاورأ لجو

 لوألا ة ةثالثلا نأل كلذو لقعلاب ديقت نم ح حاورأ مهئودو ناويحلا حاورأ هللاب ملعلا يف مهنودو

 ا ار ا هلا امأو :لاق عبارلا فالشب ىلاعت هللاب ملعلا ىلع نوررطفم

 هللاب ملعلا ىل ع رولعقمف ناويحلا امأو فقرهش الو ءمهل لوقع ال نكل هللاب ملعلا ىلع كلذك

 ال مهروص ثيح نم ننكل فراعدلاو ةوهشلا ىلع نوروطفمف سنإلاو نجلا اماو ةوهشلا ىلعو
 يعرشلا نازيملا ىلإ ةوهشلا هب اودريل لقعلا مهل ىلاعت هللا لعج امنإو :لاق مهحاورأ ثيح نم



 رباكألا دئاقع ثايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نه يناثلا ءزجل اند

 [هد :سيا 4 هْجْسْرَأَم رم 69 يهكف ٍلكْش ىف لا ِدَنْلا تكنأ نإ :أرقي ًانراق عمس امل
 ركذ دق يلاعت هللا نإ يلبشلل :اولاقو .مهنم ينلعجت ال مهللا ىلاعت دنع ةنجلاب مهلغش هنإ :لاَعف

 مه اوهكفت نمي ىلاعت انقرعامو لغشلا كلذ يف مهجاوزأو مه مهنأو ةنجلا باحصأ نع لغشلا
 يبحم خيل اق . لجو زع هللا نع كلذب اولغتشا مهنأب مهيلع يلبشلا مكحي اذامبف مهجاوزأو

 د لعلو يأر لا ءىدابب ةنجلا لهأ حرج ثيح يلبشلا رافت , روصق نم اذه اودع ذنقو : نيدلا

 ايل الو ةيعرشلا ةيناميإلا ةريغلاب يخأ اي كيلعف :لاق مث كلذ يف لاطأو هتيادب يف ناك
 هيلع ضارتعالا يغبني ال اميف سفنلا بوعتم لازت الف ايندلا يف امأ «ةرخآلاو ايندلا يف ىقشتف
 نم هعمو هيلع بحسني امعو كلذ نع كل ىلاعت ىحلا لاؤس ىلإ يدؤي هنالف ةرخآلا ىف امأو
 ىلاعت هللا هحابأ امم سفنلا يف ةيهار كلا لوصحو هماكحأ يف ىل ااعت هللا ىلع لاحلاب فا رتعالا

 ىلاعت هللا نأ ملعا : نيتسلاو نماثلا بابلا نم نيديعلا ةالص ىلع مالكلا يف ًاضيأ لاقو .ىهتنا

 نمؤملا بدأ نمف ءديعل ىلا موي يف لاعبو برشو لكأ نم | سوفنلا لاوحأب لغشلاو ةنيزلا عرش دق دق

 هبشي هيف تاحابملا نم دبعلا هلعفي ام عيمجف عراشلا هركذ امب الإ مويلا اذه يف لغتشي ال ن

 ةالصلا يف ناكرألا هبشي مويلا كلذ يف لفاونلا نم هيف هلعفي ام عيمجو ةالصل اصلا

 هنأل :يأ ديعلا مويب يمس اذهلو يلصملا لاعفأ هبشت لاعفأ يف نيديعلا موي يف دبعلا لازي الف

 دوعل اذيع يمس امنإ :مهضعب لوق نم نسحأ اذهو هلعفي حابم لك يف رجألاب دبعلا ىلع دوعي

 فوقول موي لك رورسلاب دوعت اهنإف سمخلا تاولصلاب ضقتنا امير هنإف ةئس لك هيف دورسلا

 .ديع اهيف : لاقي الو ءهّللا يدي نيب اهيف دبعل

 ىلاعت لاق .ةالص لك يف ةعورشم ةنيزلاو :انلق ةنيزلاب طبترم ديعلا نأ :(تلق نإف)

 رطفلا راصف مارح ديعلا موي يف موصلا نإف ًاضيأو 51 :فارعألا] كدِحَْم لك َدنِع - ومنير أدع

 ءاليتناو هنيزو لو رشسو حرف موي ديعلا موي ناك امل مث ؛ ًاحابم ناك نأ دعب ةضورغم ةدابع هيف

 ريشو هيف دف موصلا ميرحت كلذ يف عراشلا اهلدبأ تاوهشلا نم اهظولفح بلط ىلع . سوفتلل

 دق هنق بشقوو ديعلا موي دجسملا يف مهبعل ىلع ةشيحلا رفأو ةنيزلاو بعللا ةحايإ هيف سانلل

 ناتينغم يي للا لوسر تيب لخد ًاضيأ مويلا اذه يفو .هفلخ ةشئاعو مهبعل ىلإ نارظني ةشئاعو

 : د هللأ لوسر لاق امهعنمي نأ ركب وبأ دارأ املو عمسي . 2 هللا لوسر و 0 هتيب يف اتنغف
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 مهل اهاطعأ يتلا ةركفملا ةوقلل وه امنإ كلذ نأل مولعلا ءانتقا لجأل لقعلا مهل هللا دجوي ملو
 . كلذ يف لاطأو

 :لاقف انه ام قفاوي ًاملقن «صوصقلا» هباتك يف رك 5د لكو :(تلق)

 نازوأو توحي ردق ىلع تتاسل ةاعس و دامج نيه ىلع مق اه

 كاع تل 9 'صضياو اقش_: 0 1 فراغ لكلاو تبنلا دعب جورلا وذو

0 1 8 7 5 
 كام اق هأ ل | كيب مع مق مدا ناك ااماع



 انكذو ماكحألا نم يي هب ءاج ام لكل ةعاطلاو ناعذإلا بوجو ثايب يف :نوثالثلاو عباسلا ثحبملا

 لظوظح موي مويلا اذه ناك املو :لاق م كلذ يف خيشلا لاطأو كيع موي هنإف ركب ابأ ب امهعد

 نم ىلاعت قحلل يغبتي ام سائلا بولق نم نكمتيل ةالصلا يف ريبكتلا رارككت اضيأ عرش سوفنلا
 أميو : لاق . العو لج هيام ةاعارم لامك نع مهسوفت ظوطظح مهلغشي نامل ةملقعلاو ءايربكلا

 ىلع ًاحابم ناك ام لعف مويلا اذه يف دوصقملا ذإ دبعلا ةالص لبق لفنتلا كرت ةمكح فرعي انررق

 ةالصب ىوس مويلا كلذ ىف لفنتي الف مايألا رئاس يف لعفلا كلذ هيلع ناك ام فالخ بدنلا ةهج

 هنإف اضيأو تقوب اطوبرم نكي ا ىلع بلغ .تقوب اطويرم ناك اذإ ا نال ةصاخ ديعلا

 كاس ىلإ دعلا رداي لكتيحف طوبرمل ١ مكحلا كلذ نامز و ذإ مث هيام رخآ بودنم كل

 لعق هلك اذهو مايألا 3 ةأدع اميف ًاحايم مويلا كلذ يف ةيلإ ابودنم ناك ام م تايودنملا

 نم مويلا اذه يف برطلاو بعللاو وهللاو .ًاقح كيلع كسفنل نإف اياضقلا يف ل اعلا ىيكحلا

 ايها اهقح اهطعأو كسفنل ًاملاظ أ اي كت الف شل لح

 نم نوملسملا هعدتبا ام اهل ناعذإلا بوجو يف ةحيحصلا ةنسلاب قحلي لهف :(تلق نإف)
 ؟ ةنسحلا عدبلا

 الو اهل ناعذإلا بدني هنإ :نيتئامو نيتسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :«باوحلاف)

 راشأ امكو [50 :ديدحلا] * ٌرِهْيَلَم اَهَنْبُك اَم اَهوُعَدَسَأ ُةَياَْهَرَو# :ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك بجي
 رجألا هيف لعجو ًانسح ناك ام لك عادتبا انل زاجأ دقف ءةتسح ةنس نس نم# :ي#ي هلوق اهيلإ
 هرلثن هيطعي امب ىلاعت هلل دباعلا نأ ربخأو « سانلا ىلع كلذ قشي مل ام هب لمع نملو هعدتبا نمل

 ًاريخ هلعجف هعبتي مامإ ريغب : ينعي هدحو ةمأ رشحي نيعم ىلاعت هلل نم عرش ىلع نكي مل اذإ

 ع هلأس ناكو ريثح نم تفغلسأ ام ىل اع تملسأ مازح نب ميكح يف لاق امك رايخألاب هقحلأو

 ميهأ ردإ قح ىف ًاضيأ ؛ لاقو كلذ لاثمأو مركو محر ةلصو قتع نم ةيلهاجلا يم اهب رريت رومأ

 ةيلإ ىحوي نأ لبق كلذو [ [1 :لسلا] # هلي امنا هم 17 رميها نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم عرش ىلع وهف قالخألا مراكم ىلع ناك نمف «قالخألا مراكم ممتأل تثعبا :ثيدحلا يفو

 .ملعأ هتلاو كلذ وه ملعي مل نإو هبر

 ناسحإ لزنمب مهايإو انأل انلثم يقحملاو لهس لاقاذب

 نالعإو ءاقخل يف يلوقب لوقي هتركذ دق يذلا رمأل فرع نمو

 كلايمخ صضرأ ( يف ءارمسسلا رذبي الو انلوق هلاشي الوق فقتليالو

 نارق صن ىف موصعملا انعا ب مهب ىتأ نيذلا مكبلا مصلا مه

 :مالسلا هيلع ليعامسإل ءادق شبكلا لعج فيك خيشلا لأس لئاسل باوج مظنلا اذهو

 :هلوك وه لاؤسل ا مظنو شبكلا ماقم نم يبنلا ماعم نيأو يبن وضو



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءرجلا 8

 ُهْنَع كَنَبب امو ُهوُدْحَف ُلوَنلا كنا آو :ىلاعت هلوق ةقيقحب دارملا امف :(تلق نإف)
0 
 ؟[7 : رثحلا] © اوهتناف

 ام نايب هب دارملا نأ :ةئثامسمخو نيعبرأو ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 هصخي نازيم نيتلاحلا نم لكلو هدابع ىلإ ( ىلاعت هنم ءاج امو لوسرلا ناسل ىلع يحولا نم ءاج

 هللا نيبو انيب ةطساو ريغ نم ًانءاج امو نازيم ريغب ءذخأ انيلع بجو لسرلا يديأ ىلع انءاج امف

 ىهن دق ىلاعت هللا نإف نازيملاب مذخأ انياع بجو ماهلإلا قيرلعب , صاخلا هجولا نم ينعأ ىل

 نم كذخأ راصف [ [+ : رهسلا] «اوهتنأم ُدْنَع 3 انَوأل :ىلاعت هلوق وهو ءاطع لك هنم ذخأتن نأ

 قالطإلا ىلع بجاو لوسرلا نم كذخأ نأ ملعف .هتمصعل كتداعسل لصحأو كل عفنأ لوسرل

 ام رظناف ةطساو ريغب هتذخأ اميف كتمصع مدعل دييقتلا ىلع بحاو ماهلإلا قيرطب هللا نم كذخأو

 ديقم ىلاعت هللا نم هذخأت امو ديقم لوسرلا نأ عم قلطم لوسرلا نم هذخأت ام رمألا اذه بجعأ
 نأ ملعت نآ كلذ حاضيإو نيبناجلا يف دييقتلاو قالطإلا روهظ اذه يف نإف قلطم ىلاعت هنأ عم
 نع ذخألا انل قلطأ اذهلف انيلإ لزن ام انل نيبيل هلسرأ امنإو اني ركميل هلوسر لسرأ ام ىلاعت هَل

 ذخألا فالخب لجو رع هللا ركم نم هيف نونمآ نحنف دييقت ريغ نم :هلوق دنع فوقولأو لوسرل

 امبرف هيف ركملا نم نامأ ىلع دحأ ى سيل ماهلإلا قيرط نم ىلاعت هللا نيبو اننيب يذلا هجولا ن م

 نلاعت لاق ًايفخ ًاركم ءدابع يف ىلاعت هل نإف رعشب ال ثيح نم دبعلاب ىلاعت قحل !ا ركم

 هذه لسرلل حبي حبي ملو نيركاملا ريخ وهو :لاقو 0٠[. :لمنلا] ه# تورم ال مهو ركن انَدَنَو#

 ىطعأو ءٌقدَص كلذ لكو اورو ورش يش اوثعب مهنأل ًامدق اهيف مهل لعجي ملو ةغصلا

 دنع نم هءاج ام لكف هدي نم نازيملا كلذ عضي الف ةمالسلا دارآ نمف عوضوملا نازيملا هلوسر

 ىلاعت هلل هلمهأ هلبقي مل نإو هب لمعو هذخأ هلبق نإف نازيملا كلذ يف هعضو ةطساو ريغ نم هللا

 تبث هللا دنع نم ناك نإف كلذ لاق اذإف ةبالخ ال لقيلف دب الو هللا نع ذخألا ىلع مزغ نمو

 ْذِإ ةبالخ ال :هلوق دنع هدجي ملف هللا ةدارإب هيدي نيب نم بهذ هللا نم اركم ناك نإو هذخأو

 ىلاعت قحلا ماقم هيضتقي اذه طرشلا تحت لخدي ال ىلاعت قحلا ناك نإو ءارشلاو عيبلاك رمألا

 ثيدح يف امك أريخ هب نظ نيح هيلع لدي وأ هللا لهجي نم ىلاعت هللا ىلع طرتشي امنإو قوذلاب

 يف ًاضيأ نيعبرألاو نماثلا بابلا يف لاقو .سيفن مالكب كلذ يف خيشلا لاطأو ًاريخ يب نظيلف

 ناسلإ سوب نم شبكلا ماقم نيأو نابرقل حبذ جحيذ يبن ءادق

 نازريم يأ ننم ردأ الانب وأه ب ةيانع مبركلا لاهمظعو
 نمحر ةفيلخ نع شيبك صيخش هيانم بان بفيك يرعش تيلايف

 نيرشعلاو عباسلا بابلا ىف لاقو .ملعأ هللاو ررحميو لمأتيلف . ىهتنا لاقم رخآ ىلإ

 ةمايقلا موي ىلإ يقلخ يف يملع حوللا يف : : ينعي . #بتكا# :ملقلل ىلاعت هلوق يف ةثامثالثو

 اهنأل اهيف هملع بتكي ملقلا ردقي ال ةرخآلا فالخيب اهيهانتل ءطقف ايندلا رومأب ةباتكلا صخ امنإ



 او ماكحألا سه يطع دب ءاج ام لكل ةعاطلاو ناعذإلا بوجو نايب يف : نوثالثلاو عباسلا كحل 0

 هل تلعج ينأل :٠ يأ .[/ حلال «أرهتنت نع مَ و ُُدْهَت و ما 8 : ىلاعت وق

 :هلوقي فشكي ملاامنا هنأ معا 6 [ه4 :ءكسنلا] 535 ردا لأ لوس 50 كَ ؛ اخي

 نّثإل :لاق ىلاعت هنأ عم . [05 :ءاسنلا] لهل اميِطَأَو 8 سوق نع . [م9 :ءاسلا] هيدا اميطأ#

 لوملا فئأتسا كلذلف ءيش هلثمك سيل ىلاعت هثأل 4١[., :ءانلاا 4 ٌعاَلعأ ُدَقَف َلوُسُرلا عِطُي
 م را

 :هلوقي اهيف فئأتسي مل رمألا يلوأ ةعاط ١) فالخب [ه5 :ءاسنلا] أ لول امي :هلوقب حرصو
 .كلذ يف لاطأو عراشلل عبتلا مكحب وه امنإ مهل عيرشت ال مهف .مكنم رمألا يلوأ اوعيطأو
 داقني نأ هب وه لمعي مل امب رمألا يلو هظعو اذإ دبعلا ىلع بجي :ةالصلا رارسأ باب يف لاقو

 نوكي نأ يعادلا يف طرتشي ال ذإ هب تنأ لمعت ىتح كلذب لمعأ ال | لقي الو لمعيو هرمأل

 لك ىلع ءاعدلا كرت نم ريخ وهو هلاح ىف هيلع وه سيل امب وعدي دقف هيلإ وعدي ام لكب ًالماع

 ْ . لاح

 نمإ هنأ مم ةالصلا يف ءةيو يبنلا ىلع نيئمؤملا مالس يف ةمكحلا امف :(تلق نإف)

 ؟نامأ وه امنإ مالسلاو .ةلاي دنم

 نينم ؤملل كلذ يف ةمكحلا نأ :نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 سانلا مهرمأل نطابلاب ولو مهيلع ضارتعالا يطعي مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ماقم نأ وه

 ىلع ملسن نأ انل عرش كلذلف ًاضيأ مهل ميلستلا يطعي مهماقم نأ امك مهءاوهأ فلاخي امب

 وأ هب انترمأ ءىش ىف كيلع ضرتعن نأ انم نامأ ىف هللا لوسر اي تنأ :هل لوقن انأك في انيبن

 4 تصيب ام ! ماعم اذإ ٍلوُسَيِلَو هَل اوُيِيِجَتْسا#» :ىلاعت هلوقب دارملا امف :(تلق نإف)

 ؟هنم الإ هاتفرع ام عرشلا ذإ (لوسرلل اوبيحتسإ) :هلوقب ىلاعت فتكي ملو ]8*5 : كافتألا]

 انوعدي .ة5 لوسرلا نأ :ةئامسمخو رشع مساتلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ءاعد نم ال ىلاعت هللا ءاعد نم ذئنيح وهو نامجرتو غلبم وهف نآرقلاب اناعد نإف نيقيرط نم

 بابلا يف لاقو كلذ يف لاطأو ددجو ةباتكلاو دوجولا هيوحي ال هذمأ ىهانتي ال امو ىهانتت ال

 ١*1. :تلصق] ْةُكَسْشَنَأ َنهَتْمَت امانه ْمُكَلَول :ىلاعت هلوق يف ةئامثالثو نيرشعلاو نماثلا

 .ذتلي امب قلعتت ةدارإلا نإف ىهتشم دارم لك ام هنأل مكسوفن ديرت ام اهبف مكلو لقي مل امنإ

 :لاق مم كلذ يف لاطأو ةصاخ ذوذلملاب الإ نوكت ال اهنإف ةوهشلا فالخب هب ذتلي ال اسبو

 لاح يف ةوهشلا قزر نمف ةوهشلاب جئاتنلا اوذخأو دصقلاو ةدارإلاب لامعألا اوذخأ ءادعسلاف

 ريغ نم لمعلا لاح يف ةدارإلا قرر نمو هميعن هل لحع دقف هتجيتنب هذاذتلا لمعلاب ذتلاف لمعلا

 كلذلو .وفراعلا ةذل مهلقأو دابعلا مهلامعأب ةذل سانلا رثكأو :لاق ةدهاجم بحاص وهف ةوهش



 رباتألا دئافع نايب يف رهاوجلاو تيقاوبلا نم يناثلا ءّزجلا منك

 ءاعد دتنح ءاعدلاك نأ رقلا ريغب اناعد تكاد عامسألا لوس رللو هلل ىش امنإ ةقحل انتناحإف لوس

 ثيدحلا يفر نيءاعدلا نيب الو نيتياجإلا نيب قرف ال ناك نأو لوسرلل انتباجإ تناككف لوسرلا

 عامسلا وه لسرلا ةباجإ ةلع نذإف .هريغو يناربطلا هاور .رثكأ وأ نآرقلا لثم مكل تعرش يا

 و عملا ذا : هتأامسمشعو نيرشعلا بايبلا ىف خيشلا هر 9 امك مسي ملو عصمت هنأ :لاث ل ا

 ام ملع ادذإع ىوهلا نع قطني ال ىذلا يع شا لوسر نم اهعمست نذألا هتك ردأ امل عقعلا نبيع

 كلذك 8 ركب مل نإو كلذ نم 3 ب ةمكحا ىف رهاف مكاح ملعلا نإف ىلع ام اع يع ناك 0

 دبا دةيصعل ! كلت ىلع هتدهخاؤم كقتعت وشو ى لاعث هللا يسعي دحلا ردع مل كلذلو ملعب سيلف

 . . ىهعل ا

 مع نجلاو سنإلا ريغ عراشلا هب ءاج امل ناعذإلا نع دحأ فاخت لهف :(تلق نإف) 2
 : ع

 1 : : | : 7 / 38 م |
 3 0 : ى 2 هه م دولا . ما ةتلعلا م اومع تحف ى رم ام واع راحشالاد تادامحلاو تانا حلا 1 ةكقاداملا م مهلا كعب

 ؟ ءىبلاو سنالاب صاخ فلختلا

 «يملا نم فتلخت نم ىوس 20 : مهيلا ثنعت نم رئأس 3 دحأ .  باوجلاف]

 الِإ ضإلاو َّنَلَل ُتْفلَخ اًنّر# : ىلاعت هلوق يف نيعبرألاو عساتلا بابلا يف ةيشلا لاق دق 5

 ينقل! مع ادحأ ةيدوبعلا ىش ىلا ةلذلاب . صخب ملل ىلاعت هللا لإ .1353 : تايراذدلا] َ تودعم

 هلإف سس ل اوس ام امأو ليقتسملا ىغا اولذيل مهقلخ امنإو ءالذأ 5 نزنيح اول وكب مل مهنأ
- 

 أ لاوس ملا اع ربك هنثا ىلخح نم ه دحأ م عشب ملأ كلذلو 37 لصأ 0 ءاللذأ

 ةامهريغ نود لسرلا ىلع نيلقتلا ربخت ببس امف :(تلق نإف)

 اع هجوتلا دوك مهربلكت ببس نأ افنأ روكذملا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)
 كك

 7 بأ املف يهلإلا لرذتت دقلاو هققتلا 0 ةمحر لاو نانحلاو فيطللا ءامسأ :ءاهسأللا نم مهداحعيإ

 دق مهسوشن اوأ 5 ءايربك الو مهريغل دع الو ةملظع اهرب مل دوج هلا !ذه ىلإ ىلاعت 5 ىحلا

 5 0 هتيطش نم كيش مهل دبي مل ىلاعت حلا نأ لو م تقلق 0 فلعل ىلإ اهد وج 2 يف تادلئتسا

 : مهل ىلاعت لاقف انتماح 3 * انمر : اولاقف ايندلا ىلإ مهج رخأ نيج هنن و رمح هل 2 هلاللح الاو هثاي بك

 لح ل - دلوع ف لنأقد دشمل !اكن تاذايعلا .تيفس اا 1
 بحاص نال ١ أ ("مظهرت اشنلأ مهرد ىئبسا 1 0 7 ا ل 7

 ءلثش ام ىنمشأ تلال ايجاشجو ىلاعت هبا ىلع اتمتع عمرو ءالل تاذم ة مآ همست هل نكي م مهردلا

 1 01 1 8 1 ١ 1 ١
 كنا ديا : ىو ا ةحا خجرل رع م مش ردلاأ بحاضص كيسا اصلاش ىلاعت هاذلا ىدغ انيثعم مل ءاطعلا دعب هللا مج ب ام هنم كاتو

 1 1 0 َء ءمال ١ "لل 0 ةعاارلا ص 1
 5 ا 0 ل 1 : : خأ وأنما وه دثكلأا جاف ايم ةدئش اهم معسسج للبن اشلالا سحاص لأ هلث لوشعم !ءاشو دج ا

 # مل 9 5 . ا ل ا 11 ّئ ى اعلا هماأث ُك يامال 0
 عرج 8 وييش تالععلا كيعت يلععملا هاملاذ «تع يب اه ييتشأ تونا ه عالقعلا دذق © ةهانسلا بلمس !امخي هاش 8

 1 ا 2 : 1 ا ه1 1 100 ء١ 3” داس 1
 كل امس لاا ى هيلا ل بيهم مابا ةضااشلا يك ؛ثنللت يدي هتاشنو كثنأاذ ا اانا نإ ماسلا
 ام 8 اك 30 1 - 3 3 يك 0 00

 00100 ماع ل 0 8
 نمعبب »ل اوك ىظ كل دوت“ هك ياما ميسا مساكم م يدا كتيفشلا



 انادي ءايبنألا ةقك دمحم دعب هللا ىلخل لضفأ نأ نايب ىف :نوثالثلاو نماثلا ثحبملا

 هي لادن قا اوادو جات ةزع الو رهق ةدص اوري ملف يدي نيب ءالذأ اونوكتل يأ. ين ودبعتل

 انأرل ٠ ال الإ مكتقلخ ام :مهل لاق ىلاعت هنأ ولو كلذل اوربكتف مهيلإ لالذإلا زعف فاضأ

 اننا صر اا امك اهرهقو ةملكلا هذه ةولعس نم ًافوخ مهس وقت | نم ةلذلا

 : لاق .مهفاف[١١ ١ :تلصفا 4 اًمْيَك 9 :هلوق لجأل ١١[ :تلصن] # تيباط 36 آلام ا وأ اًعْيَط

 توربجلا ءامسأ ةيهلإلا ءامسألا نم مهداجيإ ىلع هجوتملا نألف :يلقثلا ريغ ربكت مدع ببس امأو
 دحأل :كمتي ملف ىهلالا رهتلا اذه تحت ءالذأ اوجرخ كلذلف . رهقلاو ةزعلاو ةملظعلاو ءايربكلاو
 ًامعط هسفن يف دجي نأ الو هللا لسر نع ًالضف ىلاعت هللا قلخ نم دحأ ىلع هسأر عفري نأ مهنم

 . ملعأ ىلاعت هللاو باتك يف هدجت ال سيفن هنإف هلمأتف . ىهتنا ىلاعت هللا قلخ نم دحأ ىلع ءايربكلل

 نوتالثلاو نماثلا تحيملا

 ءايبنألا هلي دمحم دعب هللا قلخ لضفأ نأ نايب يف
 ةكئالملا صاوخ مث اولسرب مل نيذلا ءايبنألا مث اولسرأ نيذلا

 نيلسرملا نم قي دمحم انيبن دعب لضفألا مه نميف ءاملعلا لوقت تبرطضا دق هنأ ملعا

 مج مميت ,نهن مدعل ةنسلاو ساتكلا رهاوظو ؛ لاوحألا نتارش نم هل رهط آمي لك ملكتف ةكناللملاو

 ةيقوصلا يقفحو ماللكب مث لوصألا لهأ مالعب تثحبملا ردصتلف كلذ تملع ادإ هيلع ل هدامتعت

 دعب لسرلا عيمج نأ هدقتعت يذلا روصنملا يبأ نب نيدلا | يغص مامإللا لاق :قيفوتلا هللابو لوقتف

 صاوخ نأو ةلزتعملا نيبو اننيب فالخ 1 اهرسأب ةكئالملا نم لضفأ 55# دمحم انيبن
 ةكئالملا مومع ن نأو ةكئالملا ةلمج نم لضفأ نييبنلا مومع نأو نييبنلا موه نم لضفأ ةكئالملا

 ارضا

 ةلضاف تاوبنلا نآأو رخآلا عونلا ن م لباقي امي هلضق ربثعي مون لك نيلم 8 ؤملا مومع نم لضفأ

 ل

 مكحيب لا يوبنلا د ماقملاب هك راشم مهعم دحألا يلق مههيضو مهعساو ل امشي 3 ماقسسلاب

 عر ءابعو 8 يهتنا هعجارف ةكئالملا مومعب دارملا ناب ةدذعت ثحبسلا يف يتأيسو يعبتلا ثراللا

 انيبن كعب لضفألا 11 عماوجلا عمج عمج حرش) ىلع ةتيشاح ى ش فيرُش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا

 وهظ علطقني ال يذلا ملادلا يحولا وع ع« نارشلا نأ ملعا .[؟ 5 : محرلا] 40 َناَءرُفْل لع 8

 دللأ نأ ميحسلا يف اهم ريلي مل ةروص ىلع ءاملعلا ااسولق ىف رهطب و ىلبي ذل يذلا كديدجلا

 دداسجتل 95 «بئيعلا ىئدحإ بلشلا ى رهلظي وهش هريغل نوحي هي ايكح نطوم لكل لعج ىلاعت

 ناذألا عستامما هعب دمشب و كنا ميش و ف رج د هتلكاشب 3 ريس تاسنلا هتيلعش دخأي مث كه 1 لاشنتا

 200 ا غ0 ا ا
 الأ هس ةتاسنب ءيك هلل لوسر هاداتف [7 ةيوحأل| 4 هللا ملكك سلا 2-0 رف : ىلاعت هللا لا دقو

 هإ 1 ١
 : اهعوشس اىقاو حس

 3 مح إو - 1

 مليم دكاكت أل هيج او كتاش ا ءذل مالكلاف ةسيجل ل ناس ىف هنذأ عيسي يبار م 25

 0 1 5 3 م هاا نكاس د 1

 ءاشقلا ذا متاعأ : كامب ثثلا 3 ني اللا انا 2 لاق . بهفاف هيأ لأ كبد بلناشلا ىلاك 2 1
 1 - 0 0 2 ١ ها 1 د



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 7

 نأ يف عازن ال :«فقاوملا» بحاص ةرابعو .ىهتنا ةيولعلا ةكئالملا مث ءايبتألا ؛ هيي دمحم

 .ىهتنا ةيوامسلا ةيولعلا ةكئالملا يف عازنلا امنإو ةيضرألا ةيلفسلا ةكئالسلا نم لضفأ ءايبنألا

 مهصاوخو ةكئالملا رم لضفأ مهريغو لسرلاك مدآ ىنب نم ءايبنألا .هللا همححر يوامربلا ةرابعو

 نيعلا روحلا نم لضفأ مدأ تانيو مهماوع رم لضفأ مهماوعو : مهضصأ وخل نم ,لضفأ ءايبنأل اك

 نم لضفأ رشبلا نم ءايلوألاو :هللا همحر يقهيبلا نسحلا يبأ مامالا ةنسلا خيش ةرابعو .ىهتلا

 نم لضفأ رشبلا نم ءاحلصلا ينعي ةكئالملا ماوع نم لضفأ رشبلا ماوعو ةكئالملا نم ءايلوألا

 نم نيعيسلاو تثلاثلا بابلا يف لاقف نيدلا يبحم خيشلا ةرايع امأو . ىهشنا تهيرش يبأ

 نأب انناميإ عم لقعلاب نييعتلا ىلع نيلسرملا نيب لضافتلا مدع راتخملا نأ ملعا :«تاحوتفلا»

 نم (هكي دمحم ريغ نيلسرملا ماقم ىف ضوخلا ذإ ىلاعت هللا هلع نضعب نم لضفأ مهضعب

 كغ مهضعب انلضف لسرلا كلَيأل :ىلاعت هلوقل دب الو ماهبالا ىلع مهلضافت دقتعت انأ ملعف لوضغلا
 ءايينألا تاماشم يف ا قرد هي هنأ مولعمو لضفألا وه نم انل يعي ملو ,[ ت8 :ةرقيلا] # ضعب

 ماقملا نم ماقملا نيأو انماقمل بسانملا ثرإلا بسحب ملكتن نأ انرمأ ةياغو ءاهيلع ملككتل ىتح

 ماعم يف الو يبن الإ ءايبنألا ماقم يف الو لوسر الإ لوسرلا ماقم يف ملكتي نأ يخغبني اللف

 .ةا“ ًادمحم نأ الولو يهلإلا بدألا وه اذه مهنم وه نم وأ يلو وأ يبن وأ لوسر الإ نيثراولا
 ةعمجلا ةامص ىلع مالكلا يش لاقو . ىهتنا انلومعت هاضفن نأ انل حاس امل مدأ دلو كاممسل هنأ انربخأ

 ىلع لسرلا نم هي دمحم دعب لضفألا وه نم ىلع ىلاعت هللا ينعلطأ دقل :!تاحوتفلا» نم

 نيب اولضفت ال :لاق يك هللا لوسر نأ ولو بيئرتلا

 امسك وأ ًاحيرص ًاصن دحو نم نكلو اهباحصأ دنع فشك ال يتلا سبوثقلا نشعب .شسيوشت نم هيلا

 ءايبنألاو لسرلا بتارم فرعن ال :ةثامعبرأو نييتسلاو يناثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا هب لاق ًافقحم

 ىدؤي امل هتكرت نكلو كلذ تنيعل ءايبنألا

 نبا ىسيع وهو نامزلا رثحآ يف ةيدمحملا ةيالولا هب ىلاعت هللا متخي يذلا ماعلا متخلا نم الإ
 نحن امآو مهنم هنوكل قيقحتلا ىلع لسرلا ماقم نع مجرتي يذلا وهف مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم

 ءايبنألا ماقم يف انل قوذ ال :«قاوشألا نامجرت هحرش» يف لاقو .ىهتنا كلذ ىلإ انل ليبس الف

 يف ىلاعت هللا ءاش نإ هطسب يتأيس امك ءاملا يف موجنلا ىرن امك هارن امنإ هيلع ملكتن ىتح

 يف مكحلا يف ءاضملا هلف اذكب ءايشألا ىلع يهلإلا مكحلا وه ءاضفلاف «نانيابتم نارمأ ردقلاو
 ال ردتلاو ءردقلا ىلع مكحي ءاضقلاف مكحلا راهظإل نيعملا تقولا وهف ردقلا امأو رومألا عيمج

 تيقوتلا ردقلاو تقوم ردقملاو مكاح يضاقلاف .ريغ ال ردقملا يف همكح لب ءاضقلا يف مكحي
 . كلذ ىف لاطأو

 بابلا ىف لاقو . ةعجلإ ف ءعنع هللأ يضر انخيش ةبوجأ يف كلذ وحن انعسب دقو :(تلكز

 عال لم لع 1 ساعلا 0 5 1 1 57 8 0 1 0 03 1 طوف لل

 # تليلإ رظنا قرأ ٌبر## :لاق ام .مالسلا ةيلع ىسموم لآ ملعا :ةئامثالثو نيثالثلاو يداحلا
 ع دمنا 1 9 3 1 7 8



 نيم ءايبتألا هو دمحم دعب هللا قلل لضفأ نأ نايب يف :نوثالثلاو نماثلا ثحبملا

 ءايبنألا لضافت يف ضوخلا :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو .ةيالولا ثحببم

 دَمتاَوم : هلوقو [5+ :ةرقبلا] دل ملك نم مُهْنَب :هلوق نإف لوضف فشك ريغ نم نييعتلا ىلع
 لهجلل عطقلا ىلع رخآلا ىلع امهدحأ ليضفت هنم ذْخؤي ال [١؟١ :ءاسلا] #اَليلَخ ميه هه
 هلقعب لسرلا نيب لضاف نم :لوقي اضيأ هتعمسو .ىهتنا مالكلا وأ ةلخلا لضفأ نيماقملا يأب

 :ةيقبلا] 4 يلْسُي نن ٍدَحآ تب قرت الإ# :ىلاعت لاق دقو لسرلا نيب قرف هنأ هيلع قدص دقف

 ركدو . ىهتنا مهفاف سعب رفكلاو نضهعبب ناميألا نمر مسقملا دنع قير هتلاب دا رملا ناك ناو [؟.ت

 . «تاحوتفلا» نم 0 نيعيسلاو ثلاثلا بايلا يف ن *ةيدلا يبيححم خيشلا ةوححب

 ؟كلذ ريغ وأ لسر مه ام ثيح نم ًاضعب مهضعب ىلع لسرلا لضف لهف :(تلق نإف)

 لضفي مل لسرلا نأ :نيتئامو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 مهئوك ثيح نم مهضعب ىلع اولضني مل ءايبنألا كلذكو لسر مه ام ثيح نم ًاضعب مهضعب

 نم ام ذإ كارتشالا هيف عقو ام نيع يه تسيل رخآ ٍلاوحأب لسرلاو ءايبنألا لضف امنإو ءايبنأ
 أم نوككي دقو . لصالا وه اذه هيف اوكرتشا اميف ءا وسلا ىلع مهو الإ ماقم يف ؛ نوكرتشي ةعامج

 نمو هيأ هم و يس 0س مسالا يبا أ مامإلا بهذم وم امم يواستلا ىل ! يدب . ةلضاقملا ب عقو

 لك لضعف .رخخآ هجو نم ًالوضفم هجو نم ًالضاف لسرلا ل نم دحاو لك نوكيف ةفئاطلا نم هقفاو

 م لوضفملا نوكيف لضافلا دنع سيل رمأب لوضنملا كلذ لضفو هريغ دنع نوكي هب رمأب لجاو

 ريش اندنع يدلاو : نيدلا , ىيحعم خيشلا لاق . لضف نم ىلع ,لضعي هب صخ ىذلا هجولا كلذ

 ةعامجلا ديس نوكيف لضافت الو دحاو دحاو لك نم اضفأ رهف دئاز رماي ال ىضعب ىلع مهضعب

 مالك لقت خيشلا نإ مث . ىهتنا سنجلا داحا دنع سيل رمأب طق هلضف يف درفني الف عومجملا اذهب

 : لاق مث «تاحوتفلا» نم نيعبسلاو ثلاثلا بابلا نم نيرشعلاو عساتلا باوجلا يف يسق نبا

 هيف قحلا هحو هيضتقي ام ىلع لوقلا ررح ام هعبت نمو يسق نبا هلاق يذلا لوقلا اذه بحاصو

 : هلوخ نم ةلوقعملا ةلضافملا ىنعم نأ هب نحن لوشت يذلاو لاق فشلا ل هأ نم دودعم هنأ عم

 مل ام اذه انيطعأو اذه طعن مل ! ام اذه انيطعأ :يأ .[58 :ءارسإلا] 4 “ضب ّلَع نبل ضعي ناصف

 لاؤسلا هل زوجي ام لأسف ةيؤرلا يف عمطف يهلإلا بيرقتلا نم هدنع ماق امل الإ ١45 :فارعألا]
 سانلا ملعأ لسرلا نأ مولعمو لوقعلا تارواحم نم كلذ نأل .ًالقع ال ًالقنو .اقرذ هيف

 كردي هلآ اهنأ عم هكردت ال راصبألا نإف كاردالاب كردم ىلاعت ىحلا نأ نوفرعي مهنأو . ىلاعت

 مهماقمو اهب يملا يحو ريغ نم اهلأس هنأل ةيؤرلا ىسوم عنم امنإو :لاق هبر ةيؤر اهب دبعلا
 دح نأ ىلاعت مذع امل ًافيطل اكاردتسا كردتسا ىلاعت هنإ مث ينارت نل :هل ليق اذهلف بدألا

 دإ يلجتلا دنع هرارفتسا يف لبجلا ىلع ةلاحالاب يحو ريغب ةيؤرلا هلاؤس ثيح- نم ىهتنأ ىسوم

 نإ هل يغبني نكي مل اميف هنأ ىسوم ملع كدناو لبجلل حلا ىلجت املف تانكمملا ن نم لبجلا



 رباك ألا كئاشع ناين ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا هرج مب .

 هلالجب قبلي امكو ةذيب هقلحط ناب هللا هةلضف نم مهلمت فرشلا فبئارق لم :١ يلو هاضق 0 1-0

 .مالسلا هيلع مدا وهو هتكتالم هل دجسأو

 .مالسلا هيلع ىسومك مالكلاب هلضف نه :(مهنمو)

 . ميها رباك ةلخلاب هاشق م : (مهنمو)

 الاف مو دجم تافص اهلك هذهف مالسلا هيلع بوقعي و ههو ةوقصعلاب هلضف م 0 :(مهنمو)

 ىلإ عجار هلك كلذ نأل هيديب هقلخ ةفص نم فرشأ همالك الو همالك نم فرشأ هقلخل لا : لاقي

 ةيهلالا ءامسألاب ةطيئر 55 بلش ارملا عيمج اف ًاضيأو فدعلا از ّك ةرثخلا لبشت هل ةداحسا و تاع

 0 5 لئاق الو

 .ضعب نم فرشأ اهضعب ةيهلإلا ءامسألا :لوقي هناكف لضاف نمو .ةينابرلا ىئناقحلاو
 1 ع اعكا مالا

 3 كل ةلزتعملا 2 هب رعشألا خايب بوصتنملا فالخملا 1 لضافتلا امأو . ىهتنا يع كلو اضارس 3 تالا

 حقاولا هناتك ىف 1 1 نيدلا ياعم حم خيشلا ؛ لاق داش ( ةسلكش و رشا ماوشس نم لضفأ كلملا مهلو د

 طرش نم نأل ةكئالملاو رشبلا صاوخ نيب لضافتلا يف فالخلا هجو يل رهذي مل :هراونألا
 نم لضفأ رامحلا الثم لاقي الف ناسنج كلملاو رشبلاو دحاو سنج هيب نوكي نأ افافتلا

 كح لضافتلا نإ 1 لاقي نأ الإ مهللا رامحلا اذه نم ف رشأ 0 !! اذه 00 آسناو ء سس قل

 لخلاف تاسنإلا نم عاج نذا كلملاغ ةكن ام رشيل حاوراو جاو هرألا ىه قئاتحلا يف و اهنا

 بابلإ ىف لاقو .ررجعلاو همالك نم هلق امو اذه لمأتيلف . يهنأ 5-0 ا ءزجلا ١

 ل لضفأ مدا نب ١ ناك امئا مهلوق ةضامج كيف طلق امم : «تاحوتفلا» نبع نيعب ردا عباسلا

 ل هلستل نق اللو ًافئص اودِقي ملو 32 يقرت هنأ كالسلا 2 ءملعلا يف يفرت تا 2 00 ما نركل كالملا

 ماس مهطلغ بيتيس | * لاق كلملا فالاخب ىكرت -- هدأ نبا دوك هلا :

 هينالملاو نجلاو سنا نم تاويح لكل ًامزالا ىملعلا يف يرتل 0

 ملعلا يف فرت اهل ن كب مل ةكئالملا نأ ولو ةرخآو اح ري أايند توملاب انصتإ وسل ميش بط

 يِعْلا ًاملع مهداز 3 كنا اهلك ءامسألا اهملع َن ريش مدآ نم ةدايزلا تلش اه هيف ديزملا 6 صحو

5 

 ققارك هل اقست هك ايش سلا انأ ل مل ادننت لنا جعتلا

 1 ١" : : يش 1 ل ا
 .ةوسساق و ىلاعت هوجيسسف مه لامع م م تاي ال ان

 | 5-_ كك نأ *" م ال كلوز هع مس لي ءلو
 ؟ملعلاب ىقرتلا ى ان كوواسم دشن زاملا داق : (تلق نإف)

 ك0 نسا | 2 0 1 9 0
 انأو .ٌّتلثلإ تيما لاشق هللا بج ىف نكس عتب اه اثم قىوشتا كلذ ىلع كلا ممهاسلا لات

 تا 0 : 4 32 3 3
 مس خي

 مم هللا كيور يش سي مانل تن اششست يف ناطاو . تاجعنااذع رفوب 45 1ادلا سانا 8 ل ةيملسا تاون ثنا : اتا تاغ ا!المأ ؛امي لا ألخ شوق وس ١141| 2ت' اح ك4 -”ةيىثكللا لو

 ا ّ

 0 3 0 9 70 ل ا 0 ا 0 0 م 5 1 - 50
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 اقل ءكيبتألا ه2: دمحم دعب هللا ىلخ لضفأ نأ نايب يف :نوثالثتاو مالا ث صل ا

 يف نحن ىقرتن ال امك اهب نوقرتي مهل لامعأ الف لمعلاب يقرتلا فالخب معن :(باوحلاف)
 .ةرخآآلا يف : ءاوس كلذ يف مهايإو نحنف ةلكتلا لاوزل كانه اهلعفت ىتلا لامعألاب ةنحلا

 باب نم وآ ائريغ ىلع انل فرشلا باب نم لامعألاو مولعلاب انيقرت لهف :(تلق نإف)
 اء ةاتبالا

 ىلاعت هب ىحلا انولييل ءالتبالا باي نم كلذ نإ : نيدلا ييحم خيشلا هلاق امك :(تباوحلاف)

 نأ اوملع ولو هيقرت ثيح نم ًاقلطم لضفأ رشبلا نم لماكلا :لاق نم كلذ مهفي مئو بغ ال

 امم !ةثامثالثو نيتسلاو هباسلا بابلا رخاوأ يف خيشلا لاقو .ىهتنا هب اولضف ام ةالتبا كلذ

 ام مدا قل نيح نم ىلاعت حلا نوك مهريغ | نم فرشأ رشبلا صاوخ نأ ةيرعشألا لوق ديزي

 يف يئارلل ىنجتي مدأ قلخ لبق ناكو اهتماقتساو اهفرشل هتروص ىلع الإ طق مانملا يف يذر

 مالا لانسل اسنالا عه امنإ كل - ملاعلا نم دوصخملا لا ملعي انه نمو / ماك ملاعلا يف ةروص لك يف مانملا

 ميمج- ام يىلاعت قحلا اهادانق هلك ملاعلا ىف ةدديتم اهلك هقئاقح تناك هقلخ امل ىلاعت هللا نزن

 . ىلا ىف لاعت هللا ملمع دنا محو مظعألا ةفيلخلا رهف ناسناأت نأ | اهعيمج نم ناكف تعستسحاف متاعلا

 ول 0 لإ انم اَنَو# ليربج 01 رشبلاك ىقرتي كلملا ناك اذإف :(تلق نإف)

 د كلذ وأ مولعم ماقم مهل كلمنا ريغ قلخلا عيمج لهو اة[ : تافايص

 م
 8 نع اسيل ردقم *مامعض ماقع ىلاعت هللأ مع ىف قفولخم لخل رسال :(باوحلافت)

 - فار 1 : ِ 1 8

 لأ مواعسلا هفايشش وعظ رصسخشتب ىستل رْخآف هس ءاهتناب صخش لك .ىهحمل هيلإو قولخملا

 آلا ةباجإب الغسو دعو ثملا ةرعدلا ةباجإب ًاولع اوكلسف كولسلا ىلإ اوعد اذهلو .هيلض توعب
 م

 كراس يش يهتلب ن :بلقكلا سس .صخش ل دارملا موقد دعب 5 نوملعي 0 ثيح نم يدار ١ . ةَف دارملا خةوق ا '" ثدحا : +دا ا!

 مناك هلع لزني مل دفاشم يف وهف امهأوس قولخي لخف ديعسو يعش مهنوف هل يع يالا ماقسلا

 0 وهف اتاين وأ ًاندعم وأ اناويح وااكلم كلذ ناك ءأ ونس هيك هتماقأل هيلا كونسلاب رمؤي 3 ديرسد
. 

 ماقم مل الإ أم اًمو# ةكئالملا لوق يف نالحاد نيلقثلا نأ كت ناب دقف هلانب ءاقش ال ىلاعت لا

 + ىلع ةكئالملا ليضفتب لوقلا نأ يخأ اي ملعاو .ملعأ هللاو ١74[ :تافاصلا] ©

 ناشو :لاع مث رس يف اهاعدا نمو اهعدي ملو هيف تيضدا نمو ديبعنا نم ةيهولألا يعد
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 هب يقش نإو جالحلاف أب دأ هعم مزتلي الو هردككس لاح ىف ايندلا كولم مظعأ ناركسلا مشل

 أعل توملا كدسح اوك ىوهلا هللأ كسح ةمامقلا خوي ناك اذا 2 : لاق 3 كالذ 3 لاطأو هنو أ
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 رباكألا دئاقع تايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 5

 يف انمدق دقو رصمب «تاحوتفلا» خسن يف هتيأر يذلا وهو نيدلا ييحم خيشلل بسن دق رشبلا

 ةخسلن ىلع ةلباقملا ةخسنلا يف هتيأر يذلاو خيشلا ىلع اهيف سد امم رصم خسن نأ ةبطخلا

 هلاق ام هديؤيو ةكئالملا صارخ نم لضفأ رشبلا صاوخ نأ دانسإلاب هنع ةيورملا ةينوقب خيشلا

 صاوخ ىلع لق دمحم ليضفت نم ةئامثالثو نينامثلاو ثلاثلا بابلا لوأ رعشلا نم خيشلا

 :ليوط مالك دعب ةكتالملا

 السرلاو يولعلاأالملا زواج دق لجر ىوسانلقام كردي ييلو

 المك هفاصوأ ىف ةليسولا بر اتدمحأ هللا لوسر لوسرولا كاذ

 كلملا ليضفتل لماشلا لازتعالا لهأ بهذمب لوقلا خيشلا ىلإ بسنت نأ كايإف . ىهتنا

 .كاده ىلوتي هللاو ؛ةي هللا لوسر ىلع

 :نوثالثلاو عساتلا ثحيملا

 ركذو اهقئاقحو اهتحنحأو ةكئالملا ةفص نادب ىف

 عزنم نإف ةكئالملا يف فنص نمم دحأ باتك يف دجوت ال اهب قلعتت سئافن
 ةزيزع هنف لوقنلاو فشكلا تحيملا اذه

 يحولاب ةكئالملا لوزن نايب يف سئافن نيثالثلاو ثلاثلا ثحبملا يف مدقت دق هنأ ملعا

 لكشتلا ةوق مهلو ةفيطل ماسجأ قحلا لهأ دنع ةكتالملا نأ ملعت نأ انه انصخي يذلاو .هعجارف

 نيم لوموصعم تاعاطلا ىلع كوبظاوم نكومركم داي ةقاكلا لاعفألا ىلع نورداش «لدبتلاو

 ءاش نإ ثحبملا اذه ىف هحاضيإ ىتأيس امك ةثونأ الو ةروكذب نوفصوي ال قسفلاو تافلاشملا

 . ىلاعت هللا

 ؟كالمأ تاصنم وأ كالمأ رمقلاو سمشلاو موجنلا له :«تلق نإف)

 موجنلا عيمج نأ :«تاحوتفلا» نم نيتسلا بابلا ىف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 نم ءابقث تاومسلا ىف لعج دق ىلاعت هللا هنأل كلذو ةكئالملل بكارم رمقلاو سمشلاو

 موي لك يف مهب رودت كتلفألا لعجو هيف عبسي هل بكرم وه امج كلم لكل لعجاو ةكتالملا

 ضعب ناك نإو طق ةرضم لسعلل ركذي مل ىلاعت هنأ ملعا لسعلا :يأ .114 :لحنلا] *نسالِل ُءاَفِش

 داجيإ ثيغلاب دوصقملا نأ امك هنم مظعألا دوصقملا وه ءافشلا نأل هلامعتسا هرضي ةجزمأل

 يف ةمحر ناك امف ةفيعضلا ةريقفلا زوجعلا تيب ثيغلا مدهي دقو هلوزن نع نوكي يذلا قزرل

 هل لزن يذلا ماعلا دصقلاب وه ام روكذملا تيبلا مده نأل صاخلا هجولا اذه نم ةأرملا هذه قح

 لكأ نمل عقاولا ررضلا كلذكف هناينب فعضل مدهلل تيبلا دادعتسا نم كلذ ناك امنإو ءرطمل

 .ماعلا دصقلاب نكي ملو هجازم فارحنا نم كلذ امنإ لسعل



 دونج مهنم تاصنملا هذه كالمأو ةيضرألاو ةيوامسلا ةكلمملا لاوحأ نم ءيش مهتوفي الف ةرود

 يشمي الو هتيعر لاوحأ يف رظني ال ناطلس لكف :لاق مث .مهركذ يف لاطأو كولمو ءارمأو

 .لذعلا قحتسا دقف مهب ىيلي يذلا ناسحإلاب مهلماعي الو مهنيب لدعلاب

 ةالو ىلإ مهب دتمت قتاقرو تابسانم ضرألا ةالوو تاومسلا ةالو نيب لهف :(تلق نإف)

 ةالولا ءالؤه حاورأ لبقتف ءببويعلا نم ةسدقم بئاوشلا نم ةرهطم لدعلاب صضرألا لها

 ةهذادعتسا صضرالا مالو نم تاك نمف مهتادادعتسا بسحب اهقئاقرو ةكئالملا حاورا نم نييضرألا

 ىلع بئاوشلا نم ًارهطم ًارهاط ةكئالملا قئاقر نم هيلإ دتما يذلا رمألا كلذ لبق انسح ايوق
 كلذ لبقي هنإف ًاتيدر هدادعتسا ناك نم امأو لضف مامإو لدع يلاو ناكف رييغت ريغ نم هتروص

 هسفن الإ نمولي الف ملظ بئانو روج يلاو ناكف حيقلاو ةءادرلا نم هلكش ىلإ هدريف رهاظلا رمألا

 .ةيلصوملا تالزنتلا يف كلذ ىلع مالكلا خيشلا طسب دقو .ىهنتنا

 ؟:جلاك ءاش فيك روطتي نأ كلملا ةوق يف لهف :(تلق نإف)

 ؟ةكئالملاك هريغ ةروص يف رهظي نأ رشبلا نم لماكلا ةردق يف لهف :(تلق نإف)

 نم لماكلا ةوق يف نأ :ةثامثالثو رشع يداحلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ةكئالملا نم لماكلا ةوق يف سيلو رشبلا نم هريغ ةروص يف رهظي نأ هريغو نابلا بيضقك رشبلا

 ملعف هسكع الو ليفارسإ ةروص ىف رهظي ليربج ردقي الف ةكئالملا نم هريغ ةروص يف رهظي نأ
 . كلملا ةوق ىف سيل ام ناسنإلا ةوق ىف نأ

 ؟كلي دمحم ىف لاحلا وه امك قالطإلا ىلع ًاماقم ربكأ ةكئالملا يأف :(تلق نإف)

 ةكئالملا نيب هلقعب لضافي نأ دحأل يغبني الو صن ىلع كلذ نم علطن مل :(باوجلاف)

 ليئارزع الو ليئاكيم نم لضفأ الو ليفارسإ نم لضفأ ليربج لافي الف ءمهريغ الو ةيوامسلا
 .حيرص صنب الإ ءامسلا كلم وه يذلا ليعامسإ نم لضفأ

 ؟رشبلاك ءايلوأو ءايبنأ مهنأب ىلعألا الملا فصوي لهف :(تلق نإف)

 ةلاصألاب ةعوضوم اهنإ ثيح نم ةينلا ىلع مالكلا يف كلذ وحن مدقت دقو :(تلق)

 نويعلا عمج امنإ .114 :رمقلا] 4م قمت :ىلاعت هلوق يف هيف لاقو .ملعأ هللاو صالخإلل
 نم ملاعلل نيظفاحلا نويع عمجلا اذهب دارملا نأل .[44 : روطلا] «اننمأب كني : هلوق يفو انه
 .ىلاعت قحلا نويع ةلمج وهف ام ًارمأ ملاعلا يف ظفاح لكف قلخلا رئاس

 هللا نيع دمحم :هنع ىلاعت هللا ىضر افو دمحم ىديس لوقي ةراشإلا كلذ ىلإو :(تلق)

 سماخلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا ركذ دقو .كلذ ملعاف هلاق ام رخآ ىلإ «نيعأ بحصلاو



 رباكألا دئاقع ناب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزحلا نك

 ءايلوأ وأ ءايبنأ اوناك ول مهنأل ءايلوأ وأ ءايبنأ مهنأب ىلعألا الملا فصحربي ال :(باوجلاف)

 هةقرعملا اييسفعب نوكت ىلاعت هيأ ةقرعم ذإ ماللسلا ةيلع مدآ مهل اهملع يتلا كاميسأ 8ك واي ا

 .اهن هلهج هبستمل نوحي هان ذرعلا ايج ف هئافسأب
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 ؟فاللتالاب نمؤملا لام ىلع اوعدو ًاغلت اكسسمم طعأ

 لام ىلع ءاعد كلذ سبل :«تاحوتفلا» نم ةاكزلا باب يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 لجو رع هللا ةاضرم ىف هّعفني نأب هل ءاعد مه امنإو نمزملا هلم ملأتي ىدلا فاللثالاب نم وسلا

 ءاضب امب نمزم ىلع وعدي ال ريخسلا ملاع نم كلملا نأل ًارايتخا قفتملا رجؤي امك هيلع رجؤيف
 يلع هفلختف كتاضرم ىف هلام قفني كسمملا لعجا : ىأ أفلت اكسمم طعأ مهنلا م يمل

 رجأ هيف ءهرجأت ىتح هيلع هلام فلتأف هرايخلاب هتفني نأ كملع قباس ىف ردقت مل انير أي تنك نإو

 ؛ةكئالملا ماقمب هل ةفرعم ال نم هنظي امك ال رم امك ريخلاب هل ءاعد وهف 0 ب باصملا
 لاق .هدنع نم ءاج اميو هديحوتو هللا دوجوب نمؤملا ىح ىف اميس ال رشب وعدي ال كلملا نإف

 تح يف ءاعد هنوك :يناثلاو . هتراهطل :لوألا : نيهجول باجم كلملا ءاعد نأ كش الو :خيشلا
 فالتالاب دارملا نأ ملعف كلملا ناسل وهو هب هللا ىصعي مل ناسلب لاسلا بحاصل ءاعد وهف ريغلا
 .ملعأ هللاو نيظفللا نيب رياغ كلملا . يأ هنكل قافلإلا

 امك ىلاعت هللاب هيلع ماسقإلاب ءامسلا نم كلملا لزني نأ رشبلا ةوق يف ,لهف :(تلق نإف)
 ؟دص لا اهأ هلعشب

 أ هيلع ماسقإب ءامسلا نم كالمألا نم ادحاو لزني نأ رشبلا ٌةوُق ىف سيل :(باوحلاف)

 ا ديذلا ءالؤه لثم ىف رثؤي الق ا14 :ميرمت كي رمأي ال ليَ امو : ىلاعت هلوقل كلذ ريغ
 بابلا يف خيشلا هركذ امك «لجو زع هللب مهيلع ماسقإ الو تابن ةصاخ برلا رمأب الإ نوئدنتي
 تاروخبلاو ءامسألاب لزنت اهنإف ةيواسسلا بكاوكلا حاورأ فالخب اذهو :لاق نيرشعلاو سسماخلا

 ع ءامسلا يف حربت مل بكاوكلا تاذ نإف ةيلاخ روص ةدهاشمو يونعم لزنت هنأل ك الذ هايشأو

 نيف اعلا دنع تا ريثأت تاسفلاو نوكلا ملاع يف ةاهعاعش حد ءالعمل ىلاعت هللا لعج اهنإو اهناكم

 ره امب الإ ؛ة4: هيلع مكح ام هنأ هملعيل .«ًانييعَأِب كنف :ىلاعت لاق امنإ هصن ام ةنامسمخو
 كاسننو ء«كلهجلت يحي تنأ ام : يأ اتنيعأب :هلوّقب هدارم اذه ءهءاس مأ هاريس ءاوس ةءانع حلصألا

 بر اي :العو لج قحلل سيلبإ لاق : ةثامثالثو نيئالثلاو ثلاثلا بابلا ىف لاقو .ملعأ هللاو
 © لاقف ةفلاخعملا ىلع ردقأ ملو تدحسل هتدرأ ولف كلذ درت ملو دوجسلا ينم ىبلذعت 520

 .كلذ لبق وأ كنتم ةيابإلا خوفو دعب دوحسلا ثانم درأ مل ينأ تسلع ىتم 5 : داعو لج حلا

 كييذخا :كلذب هل لجو زع هللا لاقف ةيابإلا ىنم تعقو ام دعب الإ كلذب تملع ام سيلبا :لاقف

 ىلعأ مهرج انح رواحي الأ نارقلا كوع رشي نيذلا ىف ىيراخلا كثيدحا ىف لاقو 5 ةعلابلا ةدحلا هلل



 نما اهقئاشح و اهتحنحأو ةكئتاللملا ةفنص تاس . ىف 7 :نوئالثلاو عساتلا ثحبلا

 أ 1 م5 007 500 1 او
 بتنع ةيحلا كابينو لكألا لمص عب هبشلاو ءاملإا فرش دنع يرلا دوجوك ىلاعت هنا ندإب ناكل كلذب

 .ميلعلا ميكحلا اهعدوأ ةمكح وحصلاو رطملا لوزتب لصفلا لوخد

 له ١348] :تافاعتا] | 4ن دّنحلا نيبو منيب اوُلَحَحَو## :ىلاعت هلوقب دارملا امف :(تللق نإف)

 ؟كلذ نع ىلاعت هللا تائب مهنا ةكن ةكئالملا يف مهلوق ن ٠م روهشملا وه امك ةكئالملا وأ نحلا وه

 مه هك عم كوبعلا : 05 ممراتتسال هال اومسو دكن الملا أنه ةنجلاب دأ رملا اباوجلاول

 ا راوشسم ناجح سائلا نيع نيعا ١ نيو مهذيب لعج ىلاعت هلل هيلا نأ مهارت 9 الو انسلاجم يف اتمع# لاق ميكجعل

 نأ اوءاش اذا الإ مهارت كبف انع تاجحلاب كور عفا كلذك مهف ءانع روشسم تاجحلا نأ امّجف

 م ةنحلا نأ ىعخي الو هيك لام « ةنامث انو نيتسلاو عساتلا بابلا ىف خيشلا هركذ انل اورهظي

 ليا دارأ اذإ نكلو ةداع مهارن الو راهنلاو ليللاب انيف نوبقاعتيو ناسنإلا نومزالي نيذلا ةكئالملا
١ 

  5-7يذلا ريم نع باجحلا هللإ عفر كلذدل مهلم ةدارإ ريغ نم مهاري نأ سنإلا نم دحاأل لجو

 مهارتف انع ءاطغلا عفري وأ مهارنف انل روهظلاب كلملا هللا رمأي دقو مهكرديف مهكردي نأ هللا ديري أ

 كاف ىيلولا امأ ٍِه ةايبثالا ضصئاقخ ن ١م كلد ناف مهانيأ 0 ادا انل مهمالاك عع جعل هل « نعل يأر 8

 اللا مكاكلاو ةيؤرلا نع هع ناف هبجكعمت فر رب هيأ كل ولأ هملك نإو هل املكم ري ا هلا ىار

 . يبل

 ؟ءامشلا يف طح ظح كلملل لهف : تلق نإف)

 هنم حصي اللف تورأاعو توراه نع لقن ام امأو ءاقشلا يف كلملل ظح ال :(باوحجلاف)

 . ماللسلاو سنالاو نجلاب ناأاصاخ ةداعسلاو ءاششلاف عيش

 ىف هنوكل قره ىله هلجأل مدأل دوجسلاب ةهكئالملا تن رمأ يذلا بيبسلا امف :(تلق نإف)

 ؟ءامسألا مهميلعتل وأ ميوشلا نسخ

 دوج سس نإ :ةناسن للتو نيتسلاو 0 مساتلا بابلا م ولع ىف يف حم غشلا هلاق امك : :(باوحلاف)

 0 هن وك لجأل كلذ امنا او ءامسألا مهميلعت لجأل سيل ل مدأل ةكناواملا

 . ةكئالملا ىلع ىشح بتاضعإ ع ناك دوجسلا هيمي نأ

: 

 ابيرق يتايسو ميوقت نسحا

 ليسح
 .فلايخ يف ةلثمم ًافورح ولتي امنإ نآرقلل هتوالت م امم امم يف .ةع هللا لوسرل ًاثراو م نكي مل نم نأ

 ةباحكا 7 نع هذهأ ناك نإ ةياتك فورخ ماوأ نيقلت نع هذخأ ناك نإ هملعم ظافلأ نم هل تلصحو

 ريغ نع اهالتف اهنع ناسللا هحرت هلايخ نيعب اهيلإ رظنو هلايخ ىف فورحلا كلت رضحأ اذإف

 بي ١ بآ يلاتلا ادهلو :لاق ءهلاج ةريشضحل ف فورحلا كلت ءاشبل لب راصتسأ اللو ءمهف ال 2( مدت

 مدقم وه ىذلا لايخلا نم لانت اقم رح الث امنإو ىناعملا الئ ام هنأل نآرقلا رجأ ال ةمجرتلا

 0 1 اصي الف هردص يف يذلا بلقلا ىلإ هترجنح زواجي ال هب مجرتيف ناسللا ىلإ غامدلا
0 

 ميكاض هنأ
 هامش

 ل
 ةمالا هده فرش 30 : ةئامن النو نيالثلاو عساتلا بابلا ىف لاقو .كلذ ىف لاطأو ءىلس هةكنع



 رباكألا دئاقع تايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا م15

 ؟مهيلع هلضف اوقرعي نأ لق مدأل دوجسلاب اورمأ ملف :(تلق نإف)

 ءامسألا نم هل هللا هملع امب مهيلع هلضف اوفرعب نأ لبق كلذب اورمأ امنإ :(باوجلاف)

 #ُهْنَي بَل أنأ# لاق الو سيلبإ ىبأ ام ملعلاب هروهظ دعب ناك دوجسلا نأ ولو «ةكئالملل ًاناحتما

 :لاقو [56 :ءارسإلا) «اًديط َتْنَلَس نمل ُدْمْسَأَدا# :لاق اذهلو هيلع ربكتسا الو [15 :فارعألا|

 .اهتءاضأل نيطلا نم رونلا فكمسأ ىلإ برقأ رانلاو [١1؟ :فارعألا] ب نيلع 0 ةسفلَعَو رات نس يقلع ©

 ىلاعت هللا ريخأ ام دعب الإ مدآ هتفالشب ةكئالملا ىلاعت هللا مالعإ ناك ام نذإف :(تلق نإف)

 4 هلع

 ىتأف ("4 :ةرقبلا] # مد أاوُدُجْسَأ كيل اَنَلُ دإَو## هتصق ىف لاق اذهلو معن :(باوجلاف)

 ملعتل ةلأسملا هذه نم كلاب لعجاف نامرلا نم ىضم امل يهو ذإ ةادأبو لاعفألا نم يضاملاب

 دجسي نأ عرشلا ىهن : اذامل ًاضيأ ملعتلو هتاذ درجمل هل د دوجسلاب هلضف ىلع هملعب مدآ لضف

 : الا عراشلا ىهل دقو فسقنل حضخي هيلا ع ءيشلاو هلعم هنإف هةسفقلل < ءيشلا دوج هناك ناسنإل ناسنإ

 . ةحفاصملاب انرمأو ًاغيأ ءانحنالا نع

 نم ءالتبا كلذ نإ :ةئامثالثو نيعبرألاو يداحلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوحجلاف)

 قحلا ىلع تضرتعا اهنأل لجو زع هللاب ءاملعلا الإ هب رعشي ال ىفخ باضغإ نع ةكئالملل هللا

 وه يذلا مدآل دوجسلاب تيلتبا ام تضرتعا ام اهنأ ولو ضرألا يف ةفيلخ مدآ هلعج يف ىل

 باضغإ دعي الإ نوكت ال ملاعلاب تعقو ةذخاؤم لك اذكهو :خيشلا لاق .لجو زع هللا دبع

 ةمحرلا نأش نم سيلو هداجيإ ىلع ةهجوتملا ةمحرلاب ملاعلا قلخ ىلاعت هللا نأل يلج وأ يفخ
 وهف ماقتنالا عقو ثيحو :لاق . تاقبط ىلع ةنكلو ماقتنالا هنأش نم نإف بضعلا فالاخسب ماقتنالا

 , ىهتنا هب ظفتحاف رارسألا مولع نم اذهو رافكلل الإ ريهطت

 ؟اضيأ اهبر دنع انمامإ نذإف انمامإ فلخ فصت اهنأ دروو اهمامإ

 لبق ملاعلا يف قلي هللا لوسر ءافلخ ةلزنم اهلزنأ ىلاعت هللا نأ ممألا رئاس ىلع ةيدمحملا

 بصن يف داهتجالا ةمألا هذه ىطعأو ءعيرشتلا ءايبنألا نم هءافلخ ىطعأ ىلاعت هنإف هروهظ

 ءايبنألا تاماقمب اوقحلف عيرشت كلذو مهداهتجا هيلإ ىدأ امب اومكحي نأ مهرمأو .ماكحألا

 نأ ملعا .«ًادجسم ضرألا يل تلعج# :ثيدح ىنعم يف هيف لاقو .كلذ يف لاطأو ؛ةرورضلاب

 رمؤي امك لح امثيح بدألا دبعلا مزاليل هللا تيب ضرألا عيمج نأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا اذه يف

 يهو دجسم ىف مهنأل «ماودلا ىلع هللا ءاسلج ةمألا هذه نم بدألا لهأف دجاسملا يف هب



 نا اهقئاقحو اهتحنجأو ةكئالملا ةفص نايب ىف :نوثئالثلاو مساتلا ثحبملا

 مامإلا دنع لاحلا اذه يف يهف انفلخ فصت ةكئالملا نأ هحاضيإو معن :(باوجلاف)

 ةئبق يف ىلاعت هللاو هلل دجسي انمامإف مدآأ ناكم انل مامإلاف اهبر دنع لزت مل يهو اهب يلصملا

 ةالص لك يف هينبو مدآل ةكئالملا دوجس لاز امف ةكئالملا ةلبق مامإلاو هلالجب قيلي امك مامإلا

 هاكد ةمايقلا موي ىلإ لصم مهنم يقب ام مدآ ينب يف ةفالخلا ؛ لازَت الف مدآ مهيبأل اودجس امك

 يف عقر اذإ رمألاو يهلإلا نأشلا نإ :هيف لاقو .ةئامئالثو نيعبرألاو عباسلا بابلا يف خيشلا
 هتيرذل مهدوجس يقبف ةكئالملا نم مدأل ةوجسلا عقو دقو ةمايقلا موي ىلإ همكح عفتري مل ايندلا

 امكو هتيرذ تادححف دحح امكو هتيرذ تيسنف مدآ يسن امك ةمايقلا موي ىلإ ىلص نم لك فلخ

 مامأ لصم لكف ةمايقلا موي ىلإ ًاملظ مدآ ينب يف لتقلا لاز امف ًاملظ ليباه هاخأ ليباق لتق
 .هتهج ىلإ دجست هفلخ ةكئالملاو ةكئالملا

 ؟هداللوأل مهدوجعسو مدآل مهد وجس ينعأ نيدوجسلا نيب قرفلا امف :(«تلق نإف)

 دجست املإ هينب فلخ تدجس اذإ ةكئالملا نأ هينبو مدأ نيب قرغلا نم :(باوحلاف)
 ىف اعمتجاف ملعلل ملعتملا دوجس وهف مدآل مهدوجيس امأو ةالصلاو ةءارقلا يف مدا ينب دوجسسل

 .ملعأ هللاو ببسلا يف اقرتفاو دوجسلا

 نأش وه امك هفلخ ىلص امل ليريج نيمي نع قي يبنلا فقي مل مِلِف :(تلق نإف)

 ؟درفتملا

 هرصبب ليريج فلخ ةكئالملا ىأر .ة# ىبنلا نأل هنيمي نع فقي مل امنإ :(باوحلاف)

 لاقي نأ يغبني كلذكو ليربج نيمي نع فقول ةكئالملا فص رب مل هنأ ولو مهفص يف فقوف

 دهاشي ناك ولو هنيمي نع فوقولاب هرمأو «#ي يبنلا فلخ ىَّلَص يذلا لجرلا نع باوجلا يف
 335 ىعارف هنيمي نع فوقولاب هرمأ امل قي هللا لوسر فلخ نولصي اوناك نيذلا ةكتالملا

 امب دوصقملاو اهدهاشي نم مكح لثم رومألا دهاشي مل نم مكح سيلو مومأملا كلذ ماقم مكح
 نم تعفترا ام ةمامإلا نأو عفترا ام مدآ ينب فلخ ةكئالملا نم دوجسلا نأب كمالعإ هلك هانركذ

 ةكئالملاو رم امك انتمامإ لاح يف هللا دنع نحنف مامإلا اذهل عبت ة ةكئالملاو ٌلصم رخآ ىلإ مدآ

 فص لكو هدنع ةكئالملا هذهو مامإلا نأل اهبر دنع يهف ءادتقالاب اندنع ةكئالملاو انمامإل عبت

 دجسملا ةمرحو اهنطب ىلإ ضرألا رهظ نم اولقتنا دق مهروبق يف مهنإف ًاتاومأو ءايحأ ضرألا

 ءايبنألا نم هريغ اهيف لزني مل لزانم عبرأ ادمحم ىلاعت هللا لزب دق :هيف لاقو . نيضرأ عبس ىلإ

 هاطعأو .نذألاو ؛بلقلا ىلع هلزنأو .تارشبملا يحو نم اهلك يحولا بورض هاطعأ هنأ يهو

 نأ دب الف كش الب ةفلتخم مهلاوحأو ةفاك سانلا عيمج ىلإ هلسرأ هنأل اهلك لاوحألا ملع ءاهنإ

 هاطغأو اسحو ىنعم تارمألا ءايحإ ملع ًاضيأ هاطعأو لاوحألا عيمجب ملعلا معت هتلاسر نوكت

 .اهب صخ لزانم عبرأ هذهف مهب ال مهادهب يدتهي نأ هرمأو اهلك ةمدقتملا عئارشلا ملع اضيأ



 ألا دئاتع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا نحيا 0س 2

 غلي ام اغلاب هقلخ -ىل هامأ
 اطلع . ما ١

 ؟رشبلا برقتي امك لفاونلاب اهبر ىلإ ةكئالملا برشت لهف :(تلق نإف)

 كلم مئام هنأ :ةثاسعبرأو نيرشعلاو يداحلا باينا يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 الف مهسافنأ تقرغتسا دق مهضئارفف ًامئاد ضئارفلا يف مه امنإ آدبأ ةلفانب ىلاعت هللا ىلإ برقتي

 ىلاعت قحلا ربخا ي هلا مهدقفل رشبلا ماقم نع نوصقان مه نذإف :(تلق نإف) هنأ لاعت حلا مهأ لا مانع

 ؟هلالحب قيلي امك ىسنلا رخا ىلإ مهرصبو مهعمس هيف نوككي

 انماقم نع كلذب ارصقنف رايتخاو رارطضا ديع نحنو را رلعضا ديبع مهق معن : (باوجلاف)

 يف فلا باوث مهتافخ طقف لقع مهل امنإو ةركف مهل سيل هنأ ثيح ن م ًايشيأ هنع حج ااوصقت امك

 مهنأل يهنلا بانتجا باوت اضيأ مهفاق مهرصبو مهعمس ىلاعت , ىحلا نوك اومدعو هلا تاع ونصم

 . ىهتنا مهتمصعل ًامعط دل نوقودي 5

 دول نطيل ْحيلَع نرد :ىلاعت هلوقب دارعلا امف :(تلق نإق

 :لآ 10 02 ٌبِفَر ميدل الإ لق نم طفلي ات : : ىلاعت ةلوقو 10 ١ ٠١ ,اطقنألا 3

 ؟ناساكلا امه ديتعلا بيق رئاب دارملا له |[

 داكلا نيكلملا نإ :ةئامسمخو نيعبرألاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(«باوجلاف)

 ريغ نوبتكي الو ديعلا هب ظفلت ام لك نوبتتكي مهف راهنلاو ليلا ةكئالم نم ديتعلاو بيقرلا اسمه

 لك لوق دنع ىلاعت هللا نإف .كلملا هاقلتي كلذ دعبو ءاوهلا يف هب ىهر ظفلت اذإ دبعلا نإف كلذ

 هتاسل دنع ىلاعت هللا قحلا يذلا لئاقلا اذه هب يمر دق ًارون كلملا هاريف هلوق نيح يف لئاق

 لعفي ام ملعت ةظفحلا نأ ملعف ةمايقلا موي ىلإ هذنع هل هظفحيف لوقلا عم ابدأ كلملا هذخايف

 مح ا مهف هتبتك هب ظفلت اذإف هب ظفلتي ىتح المع هل بتكت ال اهنكلو نآرقلا صنب دبعلا
 مو ارعل ىلا ةكنالم تناك اذهلو «لعفلا كلذ يف ديعلا هاون ام ىلع مهعالطا م تاع كلذ ايملسمل 3

 يش لمعلاب دعصتو نييلع يف ف بتكيو اهنم لبقيف هلقتست يهو دبعلا لسعب دعصت لامعألاب

 « ضرألا نم ارفلَخ ادام قوزأ هنأ نوذ نم َتوُعَدَن اَن مم لُقأ## :ىلاعت هلوق ىف هيف :(لاقو)

 اهب باشي ةدابع بطلا هملخ ناّكف هللا نذإب ناك امتإ ريطلل ىسيش نلخ نأ ملعا 214 :فاقحألا]

 دبع ؛ماللسلا هيلس ىسيعو هللا نذإلا الإ قلخلا ىلاعت فاضأ امف كلذ يف هل نوذأم دنأل هللا ىلإ

 ىلع قلطت اهنإف ام ةملك مومعل ةيآلا هذه يف ةلأسملا هذهب انئج امنإو :لاق ًايلإ نوكي ال دبعلاو

 نإف باسللاب ملعلا يف هيلا ءوجرملا وهو هيوبيس لاق اذك لقعي ال اممو لقعي نمم ءيش لك

 لقعي نمي يصتخت نمو لقعي ال امب صتخت ام ةلغفل نإ :تولوقي نغلا اذهل نيلحتنملا ضعب

 قالطإو لقعي نم 52 لقعي ال "ل نم عمج برعلا مالك يف انيآر دشف ررحم ريغ لوق رش +: لاق



 قدح اهقئاقحو اهتستجأو ةكتالملا ةفص نابب ىف :نوثالثلاو مساتلا ثحبملا
1 

 0 قل 8 | 3 ١ ١ ١ | :|" ١ : 1 1 1 يك -

 ةامعشل انيادخحول هللا هجو هب دري مل هنإف هيحاص هجو امعل دهب وبيض :مهل لاشيف م محشست
 1 ا 37 -

 !م ةلئفحلا تملع ملف .15 .ةنبا] # افتح نِنلَأ هل ذأ َنيِصاخ أ ودبل لإ أ آامو# :ىلاعت لاقر

 .اهيحاست مك هللأ أ اهملعي ب بلقلاب ةينلاق رجلا اذه لثم درو ام لمعلا 5552 كبعلا مف يى

 ىلع هديع لوق دنع ىلاعت هنأل ديهش هتللاف ظفلت اذإف هناسل ةكرح ىتح دبعلا ةكرح هببتكي كلملاف

 ددوهشلا ىف نوكلا ثودحي ثددحت ينل ملا يه هي !الإ ةنوئيكلا هذهف هديع دنع ال ءانتعالاب ةفيقحلا

 نوي اع ميمجف نئاكأ لك يش يهلإلا لولا دنع الإ نوي ذيب نيوختلاو 8 نيون تي دنأ كلذ ةيسيس م

 - 5 3 1 أ < : ماا 1 0 8 0 50 .
 ياكم م ملا "لو معا ةسسالم دبعلا نمو ىلاعت قحعلا 5-5 سيلق يهلإلا لوقلا نرعف لوخكلا وى

 بكي م نإف هلئاق قراغم لوقلا وه يذلا نوكلا نإف لئاق لك ناسل دنع هللا نأ درو اذهلو لوغلا
 كس

 امك ةقلخللا ةمئاق ةروص هئشنيل هدنع ىلاعت ىحلا نوك نم دب الف لوعلا ماض هدنع ىلاعت قحلا

 . ىهتنا ميظعلا ليجلاك نوكت ىتح اهسريف ةقذصلا ى يلاعت لبسي

 مهنأ ربخأ ىئاعت هللا نوكل ًاضيأ لامعألا نوبتكي ةكئالملا نإ ءاملعلا لاق دق :(تلق نإف)
 اح ها :

 .اهوشحكمل نإ اهنرملعي امو اهتوملعي

 أذهب دقحليلف برص ليلدب رشلف نسف تارشل ! نم يلد اذه مهلوشل , ملعت مل : (باوجلاف)

 ١ اظل

 نمو هيدي نب أ ٌتكيَفُم مل : ىلاعت هلوقب مهبلإ راشملا ةكئالملاب دارملا امف :(تلق نإف)
 ؟كلذ ريغ وأ ةظفحلا مه له 210١ :دعرلا| * هنأ تأ نم ةئرظنحي ملط

 ام ايسيسحعب ديعلا عمم نونوكي نيدلا يخعستلا ةكتالم ةجن الملا مابا قهب دا ىملا :(ساوحلاف)

 . ملعأ هللا و دلقفحلا رولا دارملا سلو 5 عيب مهش ةيلع ديعلا هل وحبا 500 د 1 هدا اعأ آت 9 05 200

 3 ةكم فص ىف# : يلاعت هلوقب دارملا امف :(تلق نإف)
 ؟[15 #03 :سبع] # 2 رم ماك

 ىه هم ملا فحصلاب دار ا ا امو نيتسلا بابل خم ! هلاغ امك : (باوحلاف) : ملا : ١ مل هن 1ث 0 ىف كل هلام نك 5 :

 ال نع دارأ اسنإ . هشأ نود نم ترطب ان# : مق يف لاقي الثل اذه انلق امنإو لقعي نم ىلع ام
 اا

 مماثلا بابلأ ىف م و أ يس لوقو لق باطخلا ا يف لخداي الف لقعي يىسسمعخو .٠ شعت

 [ادبعت ناك لب ع وأ كبعلا هملعو البلعت خ راشلا هل رهلي مل ! لع لك : ةئامثالثو نِيثالثلاو

 لحدلاو للملا بتك يف ظنلا زوجي ال : ةنامثالثو نيعبرألاو يداحلا بابلا ىف لاقو .ًاضحم

 ال مهلاوق 3 تع رقت هجو أ نم فرعيل اهبف رظنيف فشلا بحاص امأو نيرصاقلا :هم دحال

 ثبايلأ ل م كثر «جيحصلا باكلا نم هيلع وه امل داقتنعالا يف مهتقفاوم ن 1م نمأ وهو ءريغ

 ىلاعت هلوق يحمس

 اوشدأ يل هللا وعدا لق :لئاقلا هنإف هئامسأ نيع وه سيلو 21٠١ :ىروشلا] بقر ُهّسأ مُكِلَذ#

 هللا ن يع مسالا نأ :لوقي نم لوك * لديؤي أامع ةئامثاللثو نيعبرالاو يناثلا



 رباكألا كدئاقع لاي يف رهاوجلاو : تيقاويلا نم يناثلا ءرجلا 26

 ءارفس مهف نوئسحم : يأ ةررب :ىنعمو ةكئالملا نم لسرلا مه ةرفسلاب دارملاو ةلاسرلا ملع

 رمأ ذافنإ ىلاعت هللا دارأ اذإف مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج ربكألا مهسيئرو قلخلا ىلإ ىلاعت قحلا

 كلذ ىلاعت هللا يقليف يسركلا وهو رماوألا ذيفنت ماقم ىلإ برقألا كلملا ىلإ ىحوأ هقلخ يف
 هيلي نم ىلإ يحوي نأ هيلإ يحويو هيلي نه ىلإ هب ىحوي نأب هرمأي مث ةفلتخم هوجو ىلع رمألا

 تامللا ةكتالم يىدانيو ءاملا يش ةلاسرلا كلت عض وتف ءاملا كلم يدانيو ايندلا ءامس ىلإ اذكهو

 ينأتو ةكئالملا هب تءاج ام نيطايشلا فرعيف دابعلا بولق يف اهنوقليف بولقلا ةكئالم مهو

 ناك هنأب نيوكتلا لبق رطاوخلا يهو بولقلا يف هدجت امب ةنسلألا قطنتف قلخلا بولق ىلإ هلاثمأب

 مل امو ةكئالملا هب تءاج امم كلذكف هب مالكلا دعب هنم نوكي امف نكي مل مل امل اذك قفتاو اذك

 تامدقم هنإ ةماعلا هنع لوقتو فاجرإلا ملاعلا يف كلذ ىمسيو نيطايشلا هتقلأ امم وهف نكي

 الإ ناويح ءاملا كلذ نم برشي الف ءاملا يف هيلإ هب يحوأ ام ىقلأ اذإ ءاملا كلم نإ مث نيركتلا

 . ىهتنا نيلقثلا الإ رسلا كلذ فرعيو

 ؟ال مأ نجلاو سنإلاك ةرخآ ةكئالملل لهف :(تلق نإن)

 ةرخآ ةكئالملل سيل هنإ :ةئامسمخو رشع نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك : (باوجلاف)

 ال لاح كلذو اندنع هنم ةقافإلاو مونلاك ةقافإو قعص وه امنإو نوثعبيف نوتومي ال مهنأ كلذر

 هباشتملا نيع ةكئالملا دنع كانه لامجإلاو ةرخاو ايند يلامجإلا يلجتلا يف نكمملا هيلع لازي

 ريظن وه يذلا ليصفتلا عقي ةقافإلا دنعو تاوفص ىلع ةلسلس هنأك يحولا نوعمسي اذهلو اندنع

 لامجإلاب ذنتفلاو ءالتبالا معف تامكحم تاياو تاهباشتم تايآ مهيفو ان انيف رمألاف انيف مكحملا

 . لفسألاو ىلعألا نيلملا نيروكذملا هباشتملاو

 ؟ىلاعت هللاب ملعلا يف ةكئالملا لضافتت لهف :(تلق نإف)

 لوضفملاف ءرم امك اهنودتعي ال تاماقم ىلع مهنأل قرف ريغ نم , نكل معن : (باوحلاق)

 كلذ حاضيإو .[19 :آبسل 4 نسل اوُناَ 6 ّلاَق اًداَمل :مهلوق يف امك ملاعلا | نم مهفتسي مهنم

 ةصاخع ةرو مص ىلع يحولاب ىلاعت قحلا ملكت اذإف ةحنجأ اهل راونأ يف حاورأ ةكئالملا نأ

 :لاق ءهريُغ رخآ عضوم يف هلعج امك ىمسملا نيع انه مسالا لعجف ٠٠١[ :ءارسإلا] 0 ٌيهتلا

 .مهفاف «يبر# :هلوق حصب مل .«ُهّنآ مُكِلَد# :هلوق يف ىمسملا نيع مسالا نكي مل ولف

 تنك :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هللا لاق امنإ :ةثامثالثو نيعبر ,آلاو سداسلا بابلا يف لاقو

 ىوقلا نود ةسوسحملا روصلا ركذو هرخآ ىلإ .هب رصيي ىذلا هرصبو ءفب عمو ي يذلا هعمس

 ىلإ ةرقتفم هذه نأل لقعلاو «ءمهولاو هريوصتلاو ءظفحلاو ءركفلاو .لايشخلاك ةيناحورلا
 ساوحلا فالخب تاقولخملا نم هريغ ىلإ رقتفي نم ةلزنم لزنتي ال ىلاعت ىحلاو ساوحلا

 كرشي مل هيلإ رقتفم وه نمل ىلاعت لزنتف هريغ ىلإ ال ىلاعت هللا ىلإ ةرقتفم يه امنإ اهنإف ةرهالفلا



 قيما اهقئاقحو اهتحئجأو ةكئالملا ةفص نايب يف :نوثالثلاو مساتلا ثحبملا

 قعصتو ًاناعضخ اهتحنجأ ةكئالملا تبرض رم امك ناوفص ىلع ةلسلس هنأك مهعامسأ هب تقلعتو

 : ضعبل مهضعب لوغي : يأ اذام :اولاق مهتقعص نم مهتقافإ وهو مهبولق نع هللا عزف اذإ ىتم

 لئاقلا اذهل مهضعب لوقيف هتاذ نيع هللا مالك نأب ًامالعإ اذك مكبر لاق : مهشمب كوقيف انام

 اولاق : :هلوق ىلإ ةكئنالملا مالك ىهتناف هيبشتلا اذه نع ريبكلا يلعلا وهو لوقي قىحلا : يأ قحل

 .ملعأ هللاو ٠١ :ىروشلا| 42 ىف .هيْذِمك سيلا :هلوق ريظن ريبكلا يلعلا وهو هللا لاقف قحلا

 هذهل نيربدملا سفنألا ملاعو روصلا ملاع يف فرصتلا يرشبلا ملاعلل لهف :(ليق نإن)

 ؟روصلا

 ملاعك هسفن ىلع ءاش نم مكحي نأ مهنم دارأ نم نكل مكح مهيلع يرشبلا ملاعلل امف نيفنصلا

 مهيلع يرشبلا ملاعلل نوكي نأ نع نوجراخ ةكئالملا نم يرونلا ملاعلا نأ ملعف كلذ هلق ناجلا

 نأ دارأ نمف هبر رمأب الإ هنع لزني امف هبر هل هنيع مولعم ماقم ىلع مهنم دحاو لك نأل ةيالو

 ,أ لئاسلا اذهل ًافاعسإ كلذ يف هل نذأيو هرمأي هبرو هبر ىلإ كلذ يف هجوتيلف مهنم دحاو لزني
 . ءادتيا هيلع لزني

 ؟نيحايسلا ةكتالملا ماّعم امف :(ليق نإف)

 هاف نارشلا وه يذلا ركذلا سلاجم نوبلطي نيحايس مهنوك مولعملا مهماقم : (باوجلاق)

 هللا ركذي نم اودجي مل اذإف نآرقلا ريغب نيركاذلا نم ًادحأ نآرقلاب هللا ركذ نم ىلع نوسدقي

 ناك كلذلو مهتايح هيفو هي نوشيعي يذلا مهقزر كلذو هريغب نيركاذلا ىلع اودغ نارقلاب
 سداسلا بابلا يف خيشلا هركذ راهنلاو ليللا ءانا هللا باتك نولتي ةعامج ميقي جرخ اذإ يدهملا

 نجلا ماوعل عقي امك لجو رع هللا تافص لهجي دحأ ةكئالملا يف لهف :(ليق نإف)

 ؟ننإلاو
 ةكئالملا يف سيل هنإ :ةئامثالثو نيعبسلاو يداحلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 انوكت هب امو هيف فرصت ام ةيناحو ٍهرلا ىوقلا بهت يتلا يه اهنوكل متأ ساوحلا نأ مامق ادحأ ب

 مولعلا يطعي ب ليللا نم رخآلا ثلكلا يف ىلاعت قحلا ىلجت ناك املو : :لاق ء :ةيملعلا اهت

 هذه رمع ةدم نم رخآلا ثلثلا لهأ ملع ناك طسوألاو «لوألا ثلثلا ىطعي امم رثكأ فراعملاو

 ىلإ الإ ةباحصلا عدي مل رهاظ رفكلاو هللا هثعب امل .ةيي هللا لوسر نأل كلذو متأو لمكأ ةمألا

 نآرقلا نم لزن امع مهل مجرتي راصو نونكملا ملعلا نم ًائيش مهل رهظي ملو ةصاخ ناميإلا

 يف متأ نوعباتلاو ناميإلا ماقم يف متأ ةباحصلا ناكف نرقلا كلذ مومع ىلإ هغلبي ام بسحب

 ةأشن نأ ًاناميإ ىوقأ ةباحصلا نوك يف ةمكحلاو :لاق «لمعلا يف متأ نيعباتلا عباتو :ملعلا



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا 4*؟

 ىلاعت لاق كلذلو لجو رع هللاب ءاملع مهلك لب حلا لهجي نم ءامسألا مدا ميلعت دعب

 « رايلآ اولوأَو# | سائلا قحح يف لاق مث .[14 :تارمع لآإ # ٌةَكِملَمْلاَو ره الإ دتإ آل دن نأ دهس

 ادم دارملاف :لاق من كالذ ىف لاطأو ةكئالملا يف هفلطأ امك رمألا ىلطي ملك (|11 ثاربع لآ]

 تادلا ىف دع بحاوتلا فالخب دوج ولا ملاع هلك ملاعلا نإف دوحولا مللع ال ديح وتلا ماع وه ىلعلا
3 

 0 , ضعب هايج ةيث ملأ يف وأ

 مهنأ كلدو .ةثامثالتو ريل سماخلا بد ىف خيشلا هركذ امك .معل : (باوجلا)

 ةعيبطلل هيف ام كا نشو هتبيرشب نع درحت نإ الإ رشبلا نم دحأ هقارعي الأ يذلا ملعلاب ارصتخا

 هلأ مدعأل صلختب دايس و «لوآلا هلصأ ىلع هامل ّح قوقتمتا 9 ورلا يبي ىتح هتأشن كثيعح خم

 ىلاعت ل مهتدابع ين هةكتالملا ماقم ىلاعت هلي هندابع , يف موشي ةكئالملا هييلعت لكايح وم اة عت

 اهنم هل انيبل ًايذك هيعدي .احأل ملعلا اذه انملع اذإ انأ انفوخ الولو دمحلا للو كلذ انقذ دقو لاق
 5 نويعلا كنا رش م

 ةوهش ال مأ ى يئاعت هللا كيشتعلا نكلو ةوهشلا ىلع ةكئالملا نم دحأ رطف لهف :(تلق نإف)

 ؟ةكصأ هل

 ةوهش ةكئالملل سيل : هئامناللثو ٌنيعبسْل يعيسلاو نماثلا بابلا يف خ خيشلا هناق امك :(ساوحلاف)

 آم هللا نوصمي ال مهنأب مهنع ربخأ كلذلو ةدارإلا ىلعو هللب ةف عملا ىلع هللا مه لعق امنإو

 هرم 9 دل وصحي ّط مهنأب مهيلع ىننأ ام د ارزلا الولو ةدارالا ةرميع مهل قىلاح امل مه رمأ

 [1 :ميرحتلا] نورد ام َنوُلَعََو

 ؟ناويحلا رطف اذام ىلعف :(تلق نإف)

 اورطق مهنإف ىنإلاو نجلا فالخب ةصاخ ةوهش ىلعو هللاب ملعلا ىلع رطف :(«باوحلاف)

 سناللاو نجلل سيلف ةيعيبط ةدارإ ةوهشلا ذإ ةدارإلا ىف صاخ قلعت كلذو ةوهشلاو ةفرعملا ىل

 اهلعج ةلآ وه امنإو ملعلا باستكال ال لقعلا ىلع ىلاعت هللا اههرطفو ةكئالملاك ةيهلإ ةدارإ

 ام عقد ىلع يوك نم الإ هب نمؤي مل اهسنحل نم ىبت اهيلإ ثنعب املف دسحلا ىلع ترلطف ناستإلاا

 نامبإ ناكف اهريغ مك تحت لوخدلا نم اهيورهو فوفشلا بحو دسحلا نم هسفن يف

 عقدي اميف مهلاغتشا مظعم ناكو مهيلع مهسلج ميدعت مهتدهاشمل رظنلا اذهب قرف ةياحصلا

 انيلع اوعفتراف ؛رارسألاو مولعلا ضضماوغ كاردإ نم مهل عنام كلذو مهب موقي نأ دسحلا ناطلس

 انل لصحف عرشلا نم مهنع امل لشن امي قيدصتلا انل هئاطعإب انمعقت هللا ربج نكلو نتاميإللا ةوشب

 ناميإلا ةوقب الإ انولضف ام مهنأ ملعف مدق الو هيف ةباحصلل ةجرد ال يذلا بيغلاب ناميإلا ةجرد



 و اهقئاقحو اهتحنجأو ةكئالملا ةفص نايب يف :نوثالثلاو مساتلا ثحبملا

 سرا هدافتسا اه عيمج و ةصاخ رادلا هذه يف ةوهشلا هر اوصدر رس سنالاو نجلل ىلاعت حلا

 مولعلا نا ملعف «ةشفاومل /اب ركفلا قيرط نم وه امنإفق فتْسشَحْلا قيرط ريق نم ملعلا ن م ناحلاو

 هولعلا نع هل أ فشكي نا أ فشكلا ةياشو ماهلإلاو ةرورضلاو ةرطفلاب يه امنإ ناسنإلا يف يتلا

 0 ضع أ .ملعلا ىلإ هب لصي نأ لاحمف ركفلاب امأو همولعم هب ىري وهف ريغ ال اهيلع هللا ءرطق ىتلا

 ؟ لعنلا الإ قبب ملف سلا تاكردم نم وهو اذه تملع نيأ نمف :(تلق نإف)

 ةقطانلا سفنلا ن كلذو يهلإلا مالعإلاو ءماهلالا قيرط نم كلذ انملع :(باوجلاف)

 هوجوم لكل نإف ا ( قيرط نم ن هماشلا هج ولا نم ًاقوذو افشك اهبر نم لا كلذ ىقلدت

 ام فالخب ناكمإلا ىلع ديزي ال نأ هرمأ ةياغ حيحصلا ركفلا نأ ملعف ًاصاخ ًاهجو هللا نم
 هللاب ةفرعسلا يف حيحصلا رظنلاب دبعلا هيلإ لصي ماقم ةياغ ؛ نأ امك همالعإو هللا ماع نم هانركذ

 م اهيلع جرحي 8 أ ديري ديعلاو ةريحلا ىلع ةروطغم اهنأل ىئاهبلا أدتبم اذهو هللا ىف 5 ريخحتا

 .ادبأ ردقي

 ؟ةكئالملا فانصأ مكف : تلق نإف)

 : لوألا ؛ ةتامو نيسمح و عبارلا بايلا يف خيشلا هرثكذ امك فانصأ هناا مه :«تاوحلاخ)

 ليمجلا همسا ىف مهل ىلجت ىلاعت هنإف مهدجو!إ امك ىلاعت هللا لالح يف نوميهملا فنصلا

 مهف انقشك قب رص نم مهانكردأ اذككه هيف اوماه نم الو مهسوفن نوفرعي الف هنع مهانفأو مهميهف

 ءاوه هنح امو ءاوه كفوف ام يذلا عامعلا ةينبأ نم ىلاعت هلل مهدج وأ دقو ء ىراكس 5 5 ربخعل حلا ىف

 نم ةكئالملا الو اهل سيلو نألا ةكئالملا رئاسك راوتأ لكايه يف حاورأ و هيفاني ام لعجب

 نم ًاراهنو اليل جورعلاب انل نيرخسملاك ريخستلا ةكئالم :يناثلا . تانكمملا ةيالو الإ ةيالولا

 نيلكو هملا 2 ماج رألاب نيل وملاو تامللاب نيلكوملا ةّكنداملاكو ةضصاخ نينمؤملل نيرفغتسملاو

 ناسنإلاب نيلكر مملاكو راطمألاو قازرألاب نيلكوملا ةكئالملاكو حاورألا خفنب نيلكوملاو ماهلإلاب

 ا ارشانلاو تااللس رملاو تاعزانلاو تامسقملاو تايلاتلاو تارجازلاو تافقايصلا ةحنالملاكو

 عا يش خم ,لسسفعأ نييبنلا ماوممم نم لكو ءاهريغو تاريدملاو تايقلملاو تاحياسلاو تاقياسلاو

 ءايدجو امق ددرتلاو كشلا ماد و . قيدصتلاب انيولق ريس و ريخألا نمزلا يف انب ءاج هلل دمحلاف

 يف انثج ادنأ ولو ةيآ روييطظ الو اليلد كلذ ىلع بلطن ملو نضايب يف ة ًاداوس قاروأ يف ًالوقنم

 ائيلع بلغي نات له ل هتدهاشم دنع انلاح نوكي فيك فرعن انك ام .49 هللا لوسر رصع

 لاح لك ىلع دمحلا هلف كلذ هللاب انافكف هعيطنو انسوفن نحن بلغت مأ هعيطن الف دسحلا هاذ

 : ىلاعت هلوق وحن يف ةيهلإلا ةيددعلا ىلع , مالكلا يف .ةنامثالثو نيعيرالاو ع عياسلا بايلا يف لاقو

 #املَع 6 نم ُهنَمَلَعَو اًنِدْنِع ّْنَع ٌةمْحَ :َنيناَد## هلوق ىقو ٠ .[هك :لسعلا| قاب سأ دْنِع امو

 ةحئالملا فصت امك اومص ثيدحلا يفو [58 :ماعنألا] # ٍبْيَمْلأ ٌحَياَعَم ٌمَدْنَِو## لاقو [18 -فيكلا]



 رباكألا دئاقع ناب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا 2

 لوألا لقعلا وهو ىلعألا ملقلا وه ريخستلا ةكتالم سأر نأ ملعاو .هلبق ثحبملا يف رم امك

 هللأ نا ريع ميهملا ملاعلا عم ءالؤه دوجو ناكو : خيشلا لاق .ريطستلاو نيودتلا ملاع نالعلس

 حاورألا ىهو ريبدتلا ةكئنالم :ثلاثلا .مهريغ كل ماه يذلا ىلجتلا اذه نع مهيجح ىلاعت

 لاطأو ملاعلا ماسجأ ع عيمجو ةيرصتعلاو ةيكلفلاو ةيرونلاو ةيعيبطلا ءاوس اهلك ماسجألل ةربدملا

 بسك دةكيتالملل سيل هنأ ةثامثالثو رشع عب عبا رلا بابلا ىف ف أنو كد كقو :لاق ىث «كلذ ىف خيشلا

 م .بذاز أو ًاماقم طق طق بسكت الف هادعتت ال اهماقم يف ةقولخم يه امنإو ماقم يف لمعت الو

 ءأشن هيطعت أم لثم كلذ ىطعت ال مهئأشن نأل لالدتسا الو ركف | نع مولملا كلت تسيل اع

 َّىَنَم ْرَسيحأ َنْرأ الز ةكيتلملا اجل :ىلاعت هلوق يف ةحنجألاب دارملا امف :(تلق نإف)

 ؟١1 : رطافل 4و كليو

 الإ فرصت ىوقلا هذهل سيلو ةيناحورلا ىوقلا يه ةحنجألا هذهب دارملا نأ :(باوحلاقف)

 ةياغ نأ ءارسإلا ثحيبم ىف رم امك .؛كالفألا نم اهبحاص ماقم ىدعتت الف اهماقم نم ناك اميف

 تلعجب ام ةروكذملا ةحنجألا نأ ىفشي ال نكل هنم ردص يذلا لحملل عجرب نأ ءيش لك

 قوف اهب دعصت ال ةكئالملا ةحنجأ نإف اهب دعصيو ةحنجأ الب يوهي هنإف اندنع رئاطلا سكعب

 نأ ةكئالملا ةحنجأ ىف لصألاو دوعصلل نوكت نأ رئاطلا ةحنجأ ىف لصألا نأ ملعف .ءاهماقم
 اذإو هحانجب لزن لرزن اذإ كلملاو هحانجي الع الع اذإو هعبطب لزن لزن اذإ ريطلاف طربهلل نوكت

 ام ردق ىلع الإ فرصتي نأ هل نكمي ال نأو هزجع دوجوم لك فرعيل كلذ لك هعيطب الع الع

 .هل دح

 انيلإ مهلوزن ىمسي لب مهريغ جورعك تايولعلاب ةكئالملا جورع صتخي ال :(باوجلاف)

 اهجوو ايلجت دوجوم لك يف ىلاعت هل نإف نيملاعلا بر هلل مكحلا قالطإل اراهظإ اضيأ اجورع
 عقو ءاوس يأ قالطإلا ىلع ولعلا ةهج هل نأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو اميس الو هظفحي هب اصاخ

 لإ ٍءْيَش نب نإو# :لاقو ةيخت :نامقلا «ِةَعاَّسلَأ ْمْلِع ِمدْنِع هَل َّنإ# :ىلاعت لاقو ءاهبر دنع

 نم هيلإ فيضأ ام بسحب اهتفاضإ تفلتخا ةيدنعلا هذه نأ ملعا 1١[ :رجحلا] # منياَرَح ايدْنِع

 ام لب صلخمم ناكم فرظ الو نامز فرظب سيل هنإف «ثلاث فرظ يهو ةيانكو ريمستو ءمسأ

 َدنِع امو دقني كني ام : :ىلاعت هلوق يف كلذكو لاق قالطإلا ىلع ةدحاو ةلمج ناكم فرظ وه
 نم ًادحأ تيأر امو :لاق انقح يف ناكم فرظ يه امو ةيدنع انل لعجف .[4 [45 : لسنلا] قي َّشأ

 مع اولفغ فيك ءاملعلا نم بجعف ىه ام فرعي ىتح ةثلاثلا ةيفرظلا هذه ىلع هبن هللا لهأ

 :لاق مث كلذ ىف لاط وأ ناسنإلاو قحلا اهب فصتا يتلا ةيدنعلا هذه قيقحت



 0 يت اهقئاتحو اهتحنجلأو ةكتالملا ةفص نايب يف :نوثالثلاو عساتلا ثحبملا

 :لاقو 1١. :ىنعألا] *(ي) لقا َكْيَر َرسأ جّبَمط :ىلاعت لاق تايولعلاو تايلفسلا يف يلجتلا
 يفاو أ تا وهسلا ىف ناك ءاوس ولعلا هلل لعجف اذ :ماعتألا] | « ضر قو يدش > لك وهز

 . امئاد هل ولعلاف مهفاف . .«دحاس وهو هير نم ديعلا نولي ام برقأ» :ثيدح ةنيرشب ضرألا

 ءىل لك ىف قسلا ىلإ رظن ميلف هريغ ىلإ ال لاعت هلل ىلإ الإ توجو ال يماقم نم اوهج وت

 ثيح نمو .[14 :ردقلا] | 4كيلملا لَنا : لاق هيلإ تولزني نم ىلإ مهرظن ثيح نمف هيلإ نولزني

 يأ نم دوكلا ىلإ عفو رْظن لكف ةلمجلابو ةكئالملا جرعت لاق جورع باحصأ مهلوزن يف مهنأ

 اميث انررف دقو جورع وهف ناك نئاك يأ نم عقو قحلا ىلإ عقو رظن لكو لوزن وهف ناك نئاك

 جرع ءامشسلا ىلإ لوسرلا جرع اذإو هلصأ ىلإ عوجر هزأر هئاذب جرعي جرع اذإ كلملا نأ ىبس َِ

 هل ةيعبتلا مكحب قاربلا تاذل اعبت

 قَدْ ٌتَفلَخ اَمِل َدُجَْش نأ كَم اما سيلبال ًاباطخع | ىلاعت كوشي دارملا امنا ا

 هنأ هنع ربخأ هللا نإف رمألا ناك كلذكو كرلظت ىف : يأ تريكتسأ هب دارملا :(تاوحلاف)

 . سيلبإ لهج انههف مدآ نم ريخ هنأ رمألا نطاب يف هسفنب نظو ربكتسا

 ؟ةكئالم وأ حاورأ نولاعلا لهف :(تلق نإف)

 ليربجك حاورألا هذه نم لسرلا مه ةكئالملا نذإ ةكئالم مه ام حاورأ مه :(باوحلاف)

 هللا لاق نيذلا مه مهنأل دجس الإ كلم يقب امف برعلا ناسل يف ةلاسرلا يه ةكولألا نإف هلاثمأو
 ام هنإف دوجسلاب 7-3 نميف ةنميهملا حاورألا لخدت ملف [*4 :ةرقبلا] مدل اوُدُجْسأ# مهل

 رجحلا] 47 َنوُعَح مهلك ةكبلتلا ديس :لاق اذهلو حاورألا ال ةكئالملا بطاخ هنأ ركذ
 ال نيلاعلاب مهيلإ 0 حا 1 هذهو لصتملا ال عطقنملا ءانثتسالا ىلع سيلبإ بصنو [

 206 آم سيلبإلا ٠ ىلاعت هللا لوقف ىلاعت هللاب مهلغشل هريغ الو مدآ قلخ ىلاعت هللا نأ نوفرعي

 يف دوجسل / نأ ىفشي الو دوجسلاب رمؤت ملف مهانركذ نيذلا ءالؤه نم : يأ [د :ص] #َنيئاَمل

 .فعب تعمسو هنم لفسأ ال ناكرألا لفسأ وو بارت نم قلخ مدآ نأ ؤطأطتلا وه ناسللا

 لقعتال ىيوهلاةيدلنعو ةلوقهع م برلاةيدتعف

 لهجتال قلخ لاةيدنعو ةلوهطجمه هللةيدنعو

 لمهحمهريفاهلس يلو ةيفرظ هنعامه سيلو

 قحلا ةيدنع ىلع دوعي امه :هلوق يفو ةيفرظلا ىلع دوعي :اهل هلوق يف ريمضلاو :لاق
0 

 رون لثَم## :ىلاعت هلوق يف ةئامثالثو نيعبرألاو نماثلا بابلا يف لاقو . ملعأ هللاد قلخلاو

 هتبوهل لاثم حابصملا اهنم دقوت يتلا ةرجشلا نأ ملعا .ةيآلا [5ه :رونلا] «ٌحَبْصِم ايف ْرْرْكْشِك



 رباكألا دئاشع ناب يف رهاوجل لاو تيقاويل نم ىبناثلا ءرجلا <45

 اضيأو هل نودجسي ىتح هنوفرعي ال مهنأل مدأل دوجسلاب نولاعلا رمأي مل امنإ :لوقي انخايشأ

 هنأ انفرع ام ةيابالاب سيلبإ ىلاعت هللا ركذ ام الولو انايا هللا فيرعت ىف ركذ مهل ىراج ام مهتألف

 عباسلا بابلا يف لاقو .ةئامئالثو نيتسلاو يداحلا بابلا يف خيشلا هركذ دوجسلاب رمأ
 عوضوم هنإف مسالا ثيح نم ةكئالمب اوسيلو نولاعلا ةيولعلا حاو رألا عفرأ :ةئامو نيسمخلاو

 ةلاسرلا ةك ولالاو ةكلام هلصأو بولقملا نم و وشو لسرلا ةكئالملا ىنعم ذإ «ةصاخ مهنم لسرلل

 نا لاق امل د وجسلاب رمألاب باطخلا يف سيئبإ لحد اذهلو سنج نود سنجب صنخت الف

 ةكئالملاف ةلمجلا يف ةلاسرلا يف لمعتسي نمم ناك هلأل [24 :ةرقبللا) «أاودُِجَحأ 8 :ةكتالملل

 لسري مل نم هيو لسرأ نم هيف فنلص لكف سنإلاو نجلاو ةرفسلا ةرربلا حاورألا معي سنج

 دمحب نوحبسي ششرعلا لوح نم نوفاحلا ىلوألا ةفئاطلا الإ اهلاني ال ةزوسهملا ةيكلملا ةوبنلات

 ةكئالملا نم يبن رخآو :لاق جورعلا ةكئالمو تاومسلاو يسركلا ةكئالم نم دارفألا وأ مهبر
 ةعيرش ةينطاب نم هبر نم ةعيرش ىلع مهنم دحاو لكو ايندلا ءامس بحاص ليعامسا

 ولم ماتم مل الإ آني اَبَو# :ىلاعت هلوق كلذو ةباغب ةايغم حاورألا ملاع يف قالب دمحم 101 ا
 اذه الا ةعيرشلل ىنعم الو اهنودعتي ال اهدنع نوفتي ًادودح مهل نأب اوفرتعاف ١54[. .تاناملا]

 . كلذ يف لاطأو مهتحنجأب اوبرضف يحولاب هللا مالك اوعمس مهيلإ ىلاعت هللا ىحوأ اذإف

 نم ءالؤهب مهيلا راشملا ةكئالملا اهيلإ دنتسا يتلا ألا ءامسألاب دارملا امف :(«تلق نإفر

 ؟مهماكحأو مهداجيإ يف 2١[. :ةرقبا] ©مالؤه ءاَمْسَأِب ٍقوُتبْنَأ ل :هلوق 1

 ةدحاؤمل ]ا هب نوقحتسي أ اصقن ءامسألاب مهلهج ناكف 7 ءامسألا رئاس يىش :(باوحلاف)

 ا لق ءامسألا هذهب ينومتسدقو ين ومتحبس له ةكئالملا ءالؤهل لوقي ىلاعت هناك خيبوتل او

 ىغبني نكي ملو ضرألا ىف رف ةفيلخلا متحرجو مكسوفن متيكزو يسيدقتو يحيبست متيعدا مكنأ

 . كلذ مكل أ

 ؟ةدارإ تابنلاو ندعملاو ناويحلاو كلملل لهف :(تلق نإف)

 هلل دوجسلا نم هيلع اورطفق ام عم مهف رومألا نم رمأب قلعتت ةدارإ مهل سيل :(باوجلاف)
 وه هنع لغشلاو هنعو هب لغشلا هلف ناسنإلا امأو هنع ال ىلاعت هب امئاد مهلغشف هيلع ءانثلاو

 ةدام يه انه ةنوتيزلاو تاهجلا لبقت الو ةيبرغ يه الو .ةيقرش يه ال ىلاعت هتيوه نإف ىلاعت
 وهو رجاشتلا نم هذ وخأم ةرجشلا نأل ةرجشلاب ةيوهلا نع ىنكو و رونلل ةداملاوه يذلا تيرلا

 ينحأ اي رظناغ راضلاو  عفانلاو «لذملاو رعملاك اهلك ةلباقتملا ءامسألا ةلماح ةيوهلا نأل داضنلا

 : هلوخ ىف لاقو .كلذ ىف لاطأو هيلع رمألا وه امب رابخإلا يف ةيهلال الا تارابعلا لمكأ 5

 ةراشإ ثيدحلا اذه يف نأ معا «كلذ زوحي نم مهلثأو نيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب ام يتنمأ رامعأ#

 يدمحم وه امف ةنس نيعبس ىلع داز نمف ةصاخ نويدمحملا ءايلوألا مهو صاصتخالا ةمأ ىلإ

 هيلع نتانس نب دلاخ ىلإ .مالسلا هيلع مدا نم ءايبنألا نم هللا اش نمل ثراو وه امنإو ماقملا



 د مالسلاو ةالبصلا مهيلع ءاينألا ب ةييولطم يف :نوعبرألا ثحبمتا

 . كايسنلاو ةلقغلاب 2-0 ريعملا

 ؟ناسنإلا يف امك ةروصم ةوق حاورألا يف لهف :(تلق نإف)

 ةوَع اهل حاورألا نأ :ةئامثالثو نيتسلاو عباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ةاكفملا ةوقلل ةغص وه يذلا ركفلل ةعبات ةروصملا ةوقلا نإف ةروصملا ةوقلا اهل امو روصتلا

 ةيلكلا سفنلاك روصتلا نوابقي الو .ملاعلا روص نودهشي ال ةعيبطلا قوف يتلا حاورألا كلذكو
 ةيافك ةكئالملا لاوحأ نم ردقلا اذه ىفو . ملعأ هللاو هللا لالج ىف نيميهملا ةكئالملاو لقعلاو

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةيالولا ثحبم يف : ماهلإلا ةكتالم ىلع 3 نم ةحلاص ةذبن يتايسو

 :نوعبرألا ثحيملا
 فكلا بوجوو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ّرب ةيبولطم يف

 نيب نيترتفلا لهأ مكحو لف دمحم انيبن يوبأ مكح يف ضوخلا نع
 مهنأ نايبو لي دمحمو ىسيع نيبو سيردإو حون

 لوسر ةنس الو باتكب نينمؤم اوئوكي مل نإو ةنجلا نولخدب

 هللا ءاضر ءاجر مهتاجرد يف ديزي هللا نأب مهل ءاعدلاو مهلك ءايبثألا رب بحتسي هنأ ملعا

 هنأ ملعا :ةتامعيرأو نيسمخلاو عباسلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاق دقو ءانع لجو زع

 برقألا هيبأ ىلإ مدآ نم ءايلوألا رباكتأ نم هئابا ريغو نيملسملا هئاباو هدادجأ رب نمؤم لكل يغبني
 باوبا اندجوف كلذب يباحصأ ترمأو مالسلا هيلع مدآ انيبأ نع ةرم ترمتعا دقلو :خيشلا ل
 مهددع يصخي ال ةكئالم تجرعو ةليللا كلت ؛تحتف دق .مالسلا هيلع مدا اهيف يتلا ايندلا ءامس

 مهترثك نم انلهذو مهنم انتهب نأ ىلإ ليهستلاو بيحرتلاب انوقلتو كلذك ةكئالم تلزنو هللا الإ
 كأ دنع ةعولمتقم مالاسلا هيلع مدا محار ني كلذو ةليللا كلت . ماسلا هيلع مدأ انيبأ ةلضص لجأل

 نع كلذ ناكو .«اضيأ يببسب تلصوو اهتلصوف اهتلص ىلاعت هللا ينمهلأ دقلو: : لاق سانلا

 نم عضوم ريغ يف ىلاعت قحلا لاق امو «هيلع يشمأ ًامدق كلذ يف دحأل رأ مل يبلا فيقوت

 ملف اذه عمو هلصنل «مالسلا هيلع مدآ انيبأب ىلاعت انركذيل الإ 111 :فارعالا] 41 نبي نآرقلا

 مل : يأ تاس ريعن ةنجلا نولخدي نيذلا نيعبسلا همسي لمح يف 7 :لاكو كلذ يف لاطأو .مالسلا

 حرش يف لاظأو هن ويستحي اوئوكي مل ريخ هلأ نم مهل أنف هوليخت الو ءمهياسح يف كلذ نكي

 راهتلا ىف هيلحت كلذكو ماسقأ ةثالث ىلع ليللا يف ينابرلا يلجتلا :لاقو .ثيدحلا تاملك

 حاورألل طسوألا ثلغعلا يفو ةميهملا حاورالال ليللا م لوألا تلغلا يف ىلاعت ىلاجتيف

 ىلجتي راهتلا امأو ةيرصنعلا ماسجأالل ةريدملا ةيعيبطلا حاورألل رجالا فثلتلا يفو «ةرخسملا

 طسوألا ثلثلا يفو ءراصبألا اهكردت ال يتلا ةفيطللا ماسجألل هنم لوألا ثلثلا يف ىلاعت

 ةيوجأ يف كلذ وحن مدقتو كلذ يف لاطأو ةفيثكلا ماسحألل ر ألا ثلثلا يفو .ةفاقشل كلل ماسج الث



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا د

 :ميرمل هلوقب ىلاعت هللا نم ىركذلا هذه هبشأ امو اهقحب ءافولل الو ةوبألا هذهل دحأ هبنتي

 يف ضوخلا نع فكلا بوجو امأو .ميرم نم نوراه نمز نيأو 110 :ميرما «َنوُرْنِه تحاتي
 ةلأسملا هذه يف هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خيشللف .ةرخآلا يف للي يبنلا يوبأ مكح

 نع نأو ءبجاو 0: ةلوسر عل عي بدألا نأ ىلإ جر اهتيأرف اهلك اهتعلاط دقو ءتافلوم تس

 ملل دعو ورْضْلاَو ايدل ف نأ تل شنت هللا تودي ينل نإ ## :ىلاعت لاقو هللا ىذأ دقف هاذآ

 هالور كنق يح نيم اك انؤ : ميظعلا نارقلا يفو .[د : بازحألا] 4(©) ايه اًبدَع

 يف هللا دبع رحل دارأ امل بلطملا دبع مالك نم ريسلا لهأ هلقن اميف علاط نمو ١2[. :ءارسألا]

 يتأيس امك هديحوت ناك هجو يأب ديعس ديحوتلا بحاصو ءديحوتلاب هل دهش مزمز رثب رفح ةصق
 ايحأ ىلاعت هللا نأ" ثيدحلا يف درو دقو :يطويسلا لالجلا لاق .تارتفلا لهأ مكح يف ًابيرق

 نبا مساقلا وبأو يدادغبلا بيطخلا مهنم ظافحلا نم ةعامج كلذ ىلعو هب انمآ ىتح لي هيوبأ
 ديس نباو رينملا نباو يربطلا نيدلا بحمو يبطرقلاو يليهسلاو نيهاش نب صفح وبأو ركاسع
 دعب يليهسلا ظفلو «نيعمجأ مهنع هللا يضر مهريغو يقشمدلا رصان نباو يدفصلاو سانلا

 ام :لاقف ةيوبأ نع ءقلطي هللا لوسر لثس» :لاق دوعسم نبا نع هححصو مكاحلا ثيدح داريإ
 حيولت ثيدحلا اذه يفف :لاق .«دومحملا ماقملا ذئموي مئاقلا ينإو امهيف ينيطعيف يبر امهتلأس

 امك ةمايقلا موي عقي يذلا ناحتمالا دنع ةعاطلل فقويل ماقملا كلذ يف امهبيف عفشي .ةثكي هنأب

 ىتح .ة هيوبأ ىيحي نأ ىلع رداق ىلاعت هللاو : يربطلا بحملا لاق ثيداحأ ةدع يف د

 لاقو .ىهتنا . نيرخآلاو نيلوألا ديس هب ىلاعت هللا مركأ امم كلذ نوكيو اتومي مث هب انمؤي

 ءايحإ نارقلا يف درو دقف ءاعرش الو القع ال عنتممب دي هب امهناميإو امهؤايحإ سيل : يبطرقلا

 . ىهتنا هلتاقب ربخأ ىتح ليئارسإ ينب ليتق

 لاق نم ءايحإ لثم ءايحالا كلذ نوكيف امهتوم دعب امهئايحإ ةحصب لوقلا ىلعو :«تلق)
 يف الإ ؛هييب يبنلا اوبأ نمأ امف كلذ ىلعو مهلاجا ةلمكت ىلإ :يأ مهايحأ مث اوتوم هللا مهل

 فارعألا لهأ ةدجس ىف نيققحملا ضعب لاق امك اتومي نأ لبق هب انما امهنأكف امهقيلكت نمز

 ةدجسلا هذه نأ الولف ةنجلا اهب نولخدي مث ةمايقلا موي ةدجسلا كلتب حجرت مهنازيم نأ نم
 هجو هل يخزرب ةمايقلا مويف توم دعب الإ تعقو ام اهنأ عم ةنجلا اولخدي مل اهب اودعسو مهتعفن

 علطت امنإو اهبورغو اهعولط يف ضرألا نع ةبئاغ ريغ سمشلا :لاقو .هنع هللا يضر انخيش
 نم اهيف ام تالالظ لاصتا وه امنإ ضرألا يف تثتداحملا مالظلاو اهيف يذلا ملاعلا نع بيغتو

 ىه امل ضرألا لظ هيمسي هل فشك ال نمو امالظ هنومسي سانلاو لظ ةقيقحلا ىلع وهف ملاعلا
 رون هللا «راهن الو .هل ليل الو ددعتي ال دحاو موي هنيع ثيح نم رهدلاو ةفاثكلا نم هيلع
 ةعاسلا موقت ال :لاقو مهفاف عطقنم ريغ رمتسم رونلا كلذو امهرونم : يأ : ضرألاو تاومسلا

 ءمتأو لمكأ سانلا يف فشكلا ناك ةعاسلا تبرق املك ؛ماعلاو صاخلا يف فشكلا رهظي ىتح

 رجعي مث نم 35 | اهنم ناج رخي مث . ةنجلا ىلإ نايشميف ىهتنملا ةردس لصأ نم تارفلاو لينلا جرخي :لاقو



 تح مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا رب ةيبولطم يف :نوعبرالا ثحبملا

 هيقفلا يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ مامإلا ناكو .ملعأ هللاو ةرخآلا ىلإ ةرخآلا هجوو ايندلا ىلإ

 ىفو .رانلا ىف هيوبأ نإ :لوقي نمم لي هللا لوسرل ىذأ دشأ دحأ يدنع ام :لوقي ثدحملا

 يف 25 يبنلا يوبأ نإ :لاقي نأ ًامزج مرحيف تاومألا ببسب ءايحألا اوذؤت ال١ :ملسم ثيدح

 حرص 0 همحر رصم ظافح ةمئاخ : يطويسلا نيدلا لالج خيشلا لاق ىهتنا . 1 رانلا

 ٌّقَح َنيِبْزَعُم اك اًمو# :لوقي ىلاعت هللاو ةوعدلا امهغلبت مل هدي يبنلا يوبأ نأب ةريثك تاعامج

 لخديو بدعي الو ًايحان هسومي هنأ ةوعدلا هغلبت مل نم مكحو ء[18 :ءارسأللا] لرش َكَسَت

 يف ةرعاشألاو هقفلا يف ةيعفاشلا انتمثأ نم نيققحملا نيب هيف فالخ ال انبهذم وهو :لاق .ةنجلا
 لاولجللا لاك . باحصألا كلذ ىلع هعبتو هنع هللا 15 0 مامإلا كلذ ىلع ىصنو 057

 ١ هنس ةنادح يف انام امهنأ ةوعدلا امهغلبت مل امهنأ كل حضوي اممو : هللا همحر يطويسلا

 ةنس ةرشع نامث رمعلا نم شاع ءهللا دبع 8 2 هللا لوسر دلاو نأ هريغو يئالعلا حَحصو

 ديحوتلا يف بولطملا ىلع صحفلا عسي ال رمعلا اذه لثمو نيرشعلا دودح يف تتام هتدلاوو

 دق انامز ناك هيف اناك يذلا نامزلا كلذ نأ عم هب انمآأ ىتح امهيحي مل ىلاعت هللا نأب لوقلا ىلع

 6 يبنلا وبأ لخديل نيترتفلا لهأ ماكحأ نم ةلمج كل ركذنلو .ىهتنا ةرتفلاو لهجلا هيف مع

 مل نإو هديحوت ناك هجو يأب ديعس دحوملا نأ ملعا :قيفوتلا هللابو :لوقنف مهماسقأ فرشأ يف

 ءامهب اونمؤي ىتح لوسر الو باتك نيترتفلا لهأ يرهظ نيب سيلو لجو زع مهبر نع ءايبنألا
 نم وهو ةنجلا لخديو ناميإلا ريغ ىلع تام صخش :انل لاقيف كلذب زغلي نأ حصي ذئئيحو
 ىف نيترتفلا لهأ نيدلا ييحم خيشلا مسق دقو .كلذ ىلع تامو هبلق ىف هدجو رولب هلأ لجو

 ةعبرألاو ةداعسلاب مهنم ماسقأ ةتسل مكحو امسق رشع ةثالث ىلإ «تاحوتفلا# نم رشاعلا بابلا

 : ةئيشملا تحت مهنأب ةثئالثلاو ءامشلاب

 نس كديفس و ةدعاس نب سمك هبلق يف هذجو روثب ىلاعت هللا دحو مسقف ءادعسلا | (امأف)

 ريعبلا ىلع لدت ةرعبلا :لوقي هلإ ملاعلا اذهل له لئس اذإ ناك ًاسق نإف ل ايمن سس رمش نب دايز

 هلإ يهلإ :لوقيو دجسي ناكف ديز نبا ديعس امأو .لاق ام رخآ ىلإ ريسملا ىلع مادقألا رثأو

 دلو نم ايبن رظتنأل ينإ :ًآاضيأ لوقي ناكو يراخبلا حيحص يف امك ميهاربإ نيد ينيدو ميهاربإ

 ةوالحلا ٌةياَغ يف امهو مورل ١) ندرأ نم تارفلا رهظيو رمقلا لبج نم لينلا رهظيف لالجلا راد

 ىلإ اداع ةمايقلا موي ناك اذإف ضرألا جازم نم ةنجلا يف هيلع اناك امع امهمعط ريغت امئإو

 . ةنجللا

 دجأ .ال مأ ةنجلا لوخد ىلإ مهروبق نم مهمايق نيح نم سانلا تارشي نيأ نمو :(تلق)

 ميلع هللاو عضوملا اذهب هقحليلف ائيش دجو نمق ضوحلا درب وا فنحلا لخدي ىتح برشي

 مايأ نم :ىنعي موي فصن اهلف تءاسأ نإو موي اهلف ىتمأ تنصحأ نإ :هلوق يف لاقو .ريبخ



 باكألا دئاتع نايب ىف رهاوجلاو تيقاوبلا نم يناثلا ءرجنا 14٠

 نمو ء يبل هنأ دهشأو هقدصأو 3 نمؤأ انأو هكردأ ينارأ الو بلطملا كيم يلب نم ليعامس#

 خيشلا لاق : هتريس ىف سانلا ديس نبا هركذ . ىهتلا مالسلا ىنم هترقيلف ةرم هارو ةذمه هب تلاط

 ركذ هنأل كلذو ركفي جزتمم ليلد بحاص ى تب لثم ىلاعت هللا دحو نم يمسيو

 .اعومم الو ًاعبات ال درو امك هلحو ةمأ ثعبي ناك كلدتو اهيف هرايتعا

 ركف ريغ نم هعفد ىلع ردقي ال يذلا رونلا نم هبلقل ىلجت امب ىلاعت هللا دخو : (مسقو)ا
 .ءايربألا ءايفصألا عم ةمايقلا موي اذه شحيو ناوكألا نم دوك يف رك _ د ري صلاخ هبر نم رون ىلع اذهف لالدتسا الو رلعت الو ةيور الو

 ىلع هنيقي صولخو هرس ءافصو هرون ةدشل هفشك نم علطاو هسفن يف ىقلأ :(مسقو لش هن ميسا ءاقست هول ةلشل همسك مار او كسن دهن اة ملأ :( هول
 ادع نعز ىلإ «مالسلا هيا مدا نمر نم ائطاب هتلاسر مومعو هندايسو ؛(ةيي لمحم هلانم

 334 نسف ## : ىلاعت هلوق قصر تبر نم تئينو كنق ةداهش ىلع بيغلا ملاع ش هب ما فئاكسلا

 هل فشوك ام قدصب هبلق ىف هل دهشي :ىأ .هنم دهاش هولتيو .[1؟ ادره] # هلا نع هسن لع : : اد أ تا : 000 6 ا

0 
 كييحم ةينطأب يفر ةهشاط نم ءايض يف ةماعلا موي دكحي !ءاهيم

 ال
 نم وأ ميهاربإ عيصاق وهن ل 3-- عم : يه لاك -ى وأ ميشأ بأ هلم متادو ىعتن وأ دوهن ره همدقت ارهمس وح كلم عشا :(مسسقو)

 مهعبتف هةض وصخ ةقئاط ىلاعت هللا ىلإ نتوعدي ىلاعت هللأ لسر مهنا ملعاو ملع نيح ءايسنألا

 . . 1 . © 0 5 00 ا : 3 0 00
 ناك نإو هتعيرشب هسمن كعتو يوسرلا كلذ مرح ام هنن ىلع مرجحف مهتتس كلسو مهب نمار

 كلذ عبت نم عم رشحي اذهف هيلإ ًاثوعبم لوسرلا كلذ نكي مل ذإ هيلع بجاوب وه سيل كلذ
 .رهاظلا يف ررعت دق يبنلا كلذ حرش ناك اذإ هتيرهاظ يف هترمز يف زيمتيو .ةمايقلا موي يبنلا

 ةعبتا نم باوثو هتيد فراشو قع دمحم فاش فرعف ءابينألا بتك يف علاط :(مسقرو)

 ىتأ دق ناك نإ اميس ال مدقت نمم طن يبن عاش يف | لحد نكي مل نإو ملع ىلع قلصو هب ارماث
 0 - 5 - 5 0 ا كاب ,ال

 ا عم ةمايقلا م ماوي رسمي ادهف هنأ رضأو مازح نس ىميطاحلا قداح ان مارال

 15 00 8 8 'ءاعلا 3
 5 رح را انعيب دسف ةنياماعلا ىف

 ءالؤيف تارجآ داق هلم نعاو 0 ءكامحعم ةلاسر كرداو ةيلإ ,لسرأ ىذلا كيمحي أ :(مسقو)

0 

 الامس ١) ناميلاب ١ هصتي مل تاع : مهديحو تن ةقايقلا ماوي هلأ دنع ءانعس مهلك :ماسخأ

3 
 اهيبن هعيرشب لمعلا ىلإ اهرظنأ اهتأسحإب دارملاو نودعت امم ةلس شلاك هه يذلا بيرل

 2 صا مم: د 2 ص ا 0 0 "وفم هتمأ أ أ نأ تسلعل ع 9 منققن و ا تعءاسأ نأ 9 تنسحأ اان
 :تلق هللا الإ هملعي ال هئازيم لب اندنع مولعم رادقم امهمويل سيلو رصانلاو لذاخلا مسالا يتح

 5 508 | 5 - 533 000 مالم لاا 0

 هلن كلسحلاف هيواعم هيالاو رف كن وهسحملا ةئس ةئادسيخحلا كتنرزواجو دمحلا لل و تيتا دقو

 3# 007 1 5 5 57 5 هيل 5 0 ءاالإم 207
 : ا خيال ماو يسمن 0 0 ا اص 3 هم ىش دئاسسلا مهول 'بسل 3 عمت هللإ هيج دق . ةنامئالاثو 100 ا 0 عسأتلا هيلا يف لاقد . 7 ريسيته نإ ايده:

 منح هدم وي لسا 9 هسا ةايياسم عد دنع ءايل ألا م مهل 8 يع !اعل 57 كنذكت 0 دتف يك د كلعأ د د للحل ظ0 : ا هع 0

 لذ ف لاطأو افلأ د افمعو ةعضرأو فغلأ ةئام هع حا أت ف ان وصغلب ال معو ههتف
 كلل 3 لاطأو اهلا 36 كاطع :ىنراو اهلا كيانه كرمت لم نس يع ل فععي ذي يمك اه هيهتل ورش



 ١ لصر ملا اهب تءاج ىتلا فيئاكتلا عيمج ةرمث لايب يف :نوعبرألاو يداحلا ثحيبملا

 :(مسقو) قلطم ّيقش كلذف ديلقت نع لب رظن نع ال لطع :(مسقف) ءايقشألا :(امأو)

 وأ رظن ءاصقتسا نع ال تبثأ ام دعب لطع :(مسقو) يقش كلذف رظن ءاصقتسا نع ال كرش

 .يفش كلذف ضحم ديلفت نع كرشأ :(مسقو) يقش كلذف دبلقت

 روصقلا كلذ رصاق رظن نع دوحوب رقي ملف لطع :(مسق) ةئيشملا تحت اوه نم :(امأو)

 يف اطخأ رظن نع كرشأ :(مسقو) ةئيشملا تحت وهف هريغ ةوق نع هجازم يف فعضل هيلإ رظنلاب

 ام دعب لطع رخا مقل ةئيشملا تحت كلذف هترق هيلمت يللا دوهجملا لذب عم قحلا قيرط

 تحت وهف هقوف نمل ةبسنلاب اهفعض عم اهيلع وه ىتلا ةوقلا ىصقأ هيف غلب رظن نع تبلأ
 . ةئشملا
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 نأ كايإف 0 دمحمو ىسيغ نيبو جونو سيردإ ن ريب يتلا تارتفلا لهأ م ماسقأ : (مهذهف)

 محرف باوصلا قيرط ءىطختف ليصنتلا اذه ريغ نم دحاو مكحب مهلك تارتنلا لهأ ىلع مكحت

 .ملعأ هللاو هريغل هدجت مل ! ميسقتلا اذه نإف هعالطا عسوأ ناك ام نيدلا ييحم خ خيش ىلاعت هثنأ

 :نوعبرألاو يداحلا ثحيملا

 اهب تءاج ىتلا فيلاكتلا عيمج ةرمث نأ ناسس يف

 هبا ىلإ ال لسرلا ىلإو انبلإ اهعفت عجربي مالسلاو ةالصلا مهبلع لسرلا

 هبكترت امل ةرافك اهنأ كلذو نيملاعلا نع ينغ هللا نإف لجو زع

 هلباقبو الإ ةهنع ىهنم لعف نم امف تافلاخملا نم

 هل ةرافك نوكي هب رومأم رمأ
 عيمج ةيعورشم ببس نأ نيفراعلا ضعب لقن قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع اذإ

 خمس تناكحي ة رجشلا نم ءمالسلاو ةاليلا هيلع مدأ انوبأ اهلكأ ىتلا ةلكألا وه فيلاكتلا

 ىهتنا اهلحمل ًاريهطتو اهل ةرافك اهتلباقم يف فيلاكتلا
 يلوبتملا ميهاربإ يديس نع ًاضيأ كلذ لقني هللا همحر صاوخلا ايلع يديس :(تعمسو)

 ةروص تناك اسنإو ةّميقح ةيصعم نكي مل ةرجشلا نم مدآ لكأ نأ ىفخي الو ءهنع هللا يضر .

 ىنزلا ىلع هاركإلا نأ ىلإ ءاملعلا يضعب بهذ دق :ةئامثالثو نيسمخلاو يداحلا بابلا يف لاقو
 ىف رويبجم هنأ اندنعو 1 لاق ك كيف اهمكحو ةوهشلا ناب ومس الإ موقت هيأ ةلالا نأ كلذو عصي "أ

 دئليح و ةوهشلا ثوحو 5 راشتلالا كعب هل اق ولا كك وكي >ل 1 عاق ولا كب 0 نأ ىلع هركم ا لكم

 ديك عقب مل لإ تسيح 3 هم تي وأ ثقب هل هدعوتل كلذ ىلع هل هركملا ىذأ نم هسفن مصعي
- 

 3 , بهانلا دمام 10 ساقط ب هلل هااعشب دداق مكلا . فام نطابلاب ! الاه لكم ىف أ قار

 د يح 00 هيما بملأ 0 هزاميإ تح رم هوه ١ كلت هركيو 4 يه 0 00 : ا ل 92 ١ 8 : ل

 : اشنا و تأهل ل آو



 رباكألا دئاقع ناب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 2

 ٌمئاد مهيفرت «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأل روظحم يف اوعقو اذإ نولعفي فيك هينب ىريل
 ءايبنألا نع ةيوجألا ثحبم يف هطسب رم امك هنم ىلعأل الإ لاح وأ ماقم نم طق نولقني الف

 ىلاعت هللا ءاش نم الإ ةمايقلا موي ىلإ ةلاصألاب هينب ىلع ًابحسنم ةلكألا هذه مكح ناكف .هعجارف
 ىلوألا فالخ وأ ًاهوركم وأ ًامارح امه وأ ًالعف ىهنلا هينب باكترال ًارهظم تناك ةرجشلا نأ

 بكترا نم مهالعأو ىلوألا فالخ بكتري نم مهنودأن سانلا بتارم تتوافت نإو لهأ لكل

 قالطإ نم درو اميف اندنع يذلاو هتم ةبوتلا الإ هل ةرافك ال كرشلا نإف كرشلا ريغ رئابكلا ربكأ

 فالخ ةبترم طق نودعتي ال مهنأل ىلرألا فالخ ىلع لومحمف ءايبنألا قح يف يصاعملا مسا

 ةمألل زاوجلا نايبل هنولعفي امئإف ًاهوركم ارلعف نإو بابلا اذه نم اهلك مهيصاعمف :؛ىلوألا

 امأو هل مهلعفي حايملا نايب ىلع نورجؤي امك رجألا كلذ يف مهلف مهيلع هللا ن ارم ةعسوت

 تفلخت نإف هنحت ةيانعلا تماد ام هور ىملا هظحف اظوفحم يلول !! ناك نإف ءايبنألا ريغ يصاعم

 مارحلا لاوحأ ةثالثلا يف نوعقي امبرف سانلا ةماع امأو ًاضيأ مارحلا يف عقي دقف ةيانعلا هنع

 ىف مهريغ نوكراشي ال «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأ ملعف ىلوألا فالخو هوركملاو

 يف مهعوقو ىلاعت هللا ىمس مهماقم فرش امل نكلو زاوجلا نايبل الإ هورتكم الو ءمارح باّكترا

 يهنلا يف عقو دقو الإ دحأ ةمألا نم نيفلكملا نم امف .مهفاف ةئيطخو ةيصعم ىلوألا فالخ
 ةلباقم يف فيلاتكتلا معيمج تناكف ةرجشلا نم هلكأ نع ةيانك وه يذلا ىلوألا فالخ يف ولو

 حتف هئافطصاو هئابتجاو هيلع هللا ةبوت مث ةرجشلا نم مدآ لكأ يف ناكو انركذ اميف مدآ ينب عوقو

 نونكسيو نوكرحتي ام لك يف ردقلاو ءاضقلا تحت مهلك مهنأ نايبو هينبل راسكنالاو ةلذلا باب

 ىلإ ةراهطلا باب نم ةرافك اهنأ ثيح نم فيلاكتلا ماكحأ كل نيبنلو .حابمو يهنو رمآأ نم هيف

 ةرجش نم لكأ امل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ نأ ملعا :قيفوتلا هللابو لوقتف دالوألا تاهمأ باب

 يفو هنايسن لاح يف العو لج يرابلا نم حيرص نذإ ريغب ىلوألا فالخ لعف وه يذلا يهنلا

 ةيوتلا دعب مث هماقم ولعل ةيصعم كلذ ىلاعت قحلا ىمس ًابذاك هللاب فلحي ال سيلبإ نأ هئلغ لاح

 فالخ ىلع ةنتنملا ةرذقلا ةنطبلا وهو هنم عقو امل هسفن نم ًاركذم هل لعج هنأب هب هئانتعا يف داز

 حير وأ طئاغ وأ لوب نم ةنطبلا هتذخأ املك مالسلا هيلع مدآ ناكف ةنجلا كلت يف هيلع ناك ام

 انتعيرش تءاج كلذلو لجو رع هلل اميظعتو الالجإ رافغتسالا يف دازف هنم عقو ام ركذت هيرك

 هاهتشاف رطضأ هنكل هاهتشا امل ديرم ريغ هارت دق رمألاوهتشي نم

 هَللاب فراعلا بدأ نم :ةثامئالثو نيسمخلاو عبارلا بابلا يف لاقو هآر ذإ رمألا رهاظ يف

 هللا عم ًابدأ ؛مالسلا هيلع بويأ عوجر ىوكشلاب ٍيلاعت ها ىلإ عجري نأ ملآ هباصأ اذإ ىل

 لهأ هنأ نونظيو ءهللاب لهجلا لهأ هلعني امك يهلإلا رهقلا مواقي ال ىتح يس اراهظإو يامن

 عسااتلا بابلا يف لاقو كلذ يف لاطأو نيتلا + نيب اوعمجف «ضارتعا مدعو ضيوفتو ميلست

 ةئحشمملا ] 4# ءكلوأ ردع ودم اوُدهَْي ال 2م: نذل نايم : ىلاعت هلوق يف ةثامثالثو ن :بسمخلاو



 ع+ لسرلا اهب ا اهب تءاح يتلا فيلاكتلا ميهتم ةرمك كاين يف :توعبرألاو يداحلا ثحملا

 هيلب روكذو مدا ىلع اهتانبو ءاوح تدازو هتمكح اذهو ءالخلا نم انجرح اذإ رافغتسالا بلطب

 ةرمثلا اهعطقو ةرجشلا نم لكألا مالسلا هيلع مدال اهتييزتل ةنطبلا ىلع ةدايز رهش لك يف ةضيحلا

 نم ةبوقع نأ ىفخي الو كلذ يف فالخ ىلع نيتلا ةرجش تناكو اهلكأ ىتح مدآل ةرجشلا نم

 «ةيصعملا حبق بهذي ليوأتلا ذإ اهل ًاحبقتسم اهيتأي نمم دشأ اهل نسحتسم وهو تافلاخملا يتأي
 كلت نم دلوت يذلا رذقلل الحم تسيل ءاوحو مدآ اهيف ناك يتلا ةنجلا كلت نأ يخأ اي ملعاو

 نم امهنطب يف دلوت اهيلإ الزنأ امل مث تانوفعلا لحم يه يتلا ضرألا ىلإ الزنأ كلذلف ةلكألا

 وأ عامجي ءاسنلل سمللا ةذلو مونلاو مدلاو طئاغلاو لوبلا ةرجشلا نم اهالكأ يتلا ةلكألا كلت

 ىلع ةدايز مهتماقمبو مهب ةصاخلا مهترجش نم مهلكأ ببسب كلذك امهتيرذ يف دلوتو .هريغ
 لابسإب ربكتلاو رتخبتلاو ةهقهقلاو نانصلاو طاخملاو ىضضرم ريغب ءامغإلاو نونجلا وهو كلد
 ريغو كرشلاو رفكلاو ماذجلاو صربلاو ةميمنلاو ةبيغلاو ةمامعلاو ليوارسلاو صيمقلاو رازإلا

 امك لكألا نم ةدلوتم رومألا هذه لكو ةراهطلا ضقني هنأ راثآلاو رابخألا ىف درو امم كلذ

 الو لكأي ال نم نإف ءبرشلاو لكألا نم دلوتم وهو الإ طق ةراهطلل ضقان انل دجوي الو ءانركذ

 هركذن مل اممو هانركذ امم ةراهطلا ضقلي ءيش يف هعوقو مدع يف ةكئالملا مككح همكح برشي

 الو سمللا ةذل ىهتشت ال كلذكو ةلصأ مد اهل يرجي الو طوغت الو لوبت ال ةكئالملا نإف

 اهل صربي الو لعف الو لوقب هللا يصعت الو .مانت الو ءاهيلع ىمغي الو :نجت الو عامجلا
 ةهقهف ريغ نم امسبت الإ كحضت الو طاخم الو نانص اهل جرخي الو ماذج اهقحلي الو مسج
 ىتح طق يصعي ال دبعلا نأ كلذ حاضيإو ءادبأ اهنيد نع دترت الو هللاب كرشت الو رفكت الو

 ةيصعم يف عقو ام برشلاو لكألاب بجح هنأ الولف برشيو لكأي ىتح الإ بجحي الو بجحي
 وأ ًايئارصن وأ ًايدوهي وأ مذجأ وأ صربأ سم نم» :هنع هللا يضر يلع مامإلا لوق حصف طق

 ةلفغلاو ىلاعت هللا عم بدألا ءوس اهمزال نم اهلك ضقاونلا هذه تناك املو .«اضوتيلف ًابيلص
 هعابتأو لب عراشلا انرمأ ضيرملاب هقحلأ امير ىتح بلقلاو ندبلل افعضم كلذ ناكو هنع

 لكألا نم دلوت ءيش لك نع ءهربشلاب انورمأو ندبلل شعنملا قلطملا ءاملاب ريهطتلاب نودهتجملا

 انرمأ لب بارتلا وأ ءاملاب رهطتن ىتح هدوجو عم اهوحنو ةالصلا انيلع اومرحو .؛برشلاو

 انرمأ ؛ة85 عراشلا نأ ىتح طئاغلاو لوبلا هنم جراخلا لحملا سم نع هزنتلاب :ةيو عراشلا

 هبالجتسا ىلعو ؛هناسحإ لجأل هيلإ نسحأ نم بح ىلع لوبجمم ناسنإلا نأ ملعا .ةيألا ١[

 ىلاعت فتكي مل انركذ ام ىلع وطنم ناسنإلا نأ هللا ملع املو مهيلإ ددوتلاب هلاكشأ نم دولا

 قحلا بناج يف يهنلا اذه يف موقن ال انأ هملعل طقف ١[ :ةنحتمملا] «ىِوُدَع اوُدِمَنَت ال :هلوقب

 الو اندنع تناك يتلا مهتبحم لدب انيلإ مهضغبيل «حّرُدَعَو© ىلاعت داز لب ًاقح هفاخي نم ماقم
 ول ىلاعت هنإف اذه نم مظعأ نآرقلا يف مذ انقح يف سيلو :لاق ىلاعت هتاضرم ىلع اناوه رثؤي

 نيتسلا بابلا يف لاقو كلذ يف لاطأو «ىُِدَع# :هلوقب ىفتكال اناوه ىلع هرثؤن اننأ انم ملع

 هةليابع ىلإ ةراشإ هيف «هارأ ىْنأ روما : :لاقف ؟كبر تبأر له هل ليق امل 5 5 هلوق يف ةئامثالثو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نع يناثلا ءزجلا +١

 حصني 1 ناَكف ءمالسلا هيلع ليربح ينرمأ كللدا : لاكو جرفلا | اهسمل ينلا ل ايو وارسلا حضنب

 كمش وكي امك عد ههج ىف سس اوسولل ًاعفد روكذملا حضتلا سيلو أضوت املك ءاملاب هاي وا ريس

 ةسمالمل ىه امنإ كلذ نأ حلاو نونجلا نم عون هنإ :ليق ذإ كلذ لثم نع هتمصعل مهضعب

 ملل حتفي ملف الاؤس انه نمح لا دبع دلولا ىلع دروأ دقو .كلذ انررق امك جرفلل ليوارسل

 "راوي هنوكل جرفلا سمل نم ءوضولا شنب عراشلا مكح ادإ هنأ وهو تباوجب كيش ىل ىلاعت

 نأ تملع دقف .ىهتنا هلحم نم حبقأ وه يذلا طئاغلا انسسم اذإ ءوضولاب انرمأي ال ملف حراخلل
 جورخل "ادعم امهنوكل امه امنإو امهتاذل سيل ةأرملا جرفو ريدلاو ركدلا نسمب رقفتلاب :لوقل

 ناكل 00 نم ادلوتم هنوك ثيح نم جرفلا تادل كلذب ىصضقنلا ناك ول دإ هتسمالاه و ىفضقانل

 ٠ لكألا نم تدلوت دق ءاضعألا عيمج نإف هب لئاق الو .كلذك ندبلا ءاضعأ عيمج مكح

 ددشملا مهتمف ًاديدشتو ًافيفخت .صضقنلا ىف ةدراولا ةلدألا قفو نيدهتجملا لاو وكأ تءاج دقو هب

 صضشنلا ىلع اوققتا اممف هب رهطتي يذلا ءاملا يفو «ضقانلا يف طسوتملا مهنمو ففخملا مهنمو

 نطابب حج هلأ نيمو مراجتملا ل ممل هب , ىفشنلا ىف و اوعلتخا اممو نونجلاو عامجلاو طئاغلاو لوبلا هب

 كيف ىذلا طبإلا سمو ةيقيشلاو ةيسغلاو ندبلا نم مدلا جورخو ءاهوشلا زوسعلا نسسلو فكلنا

 حجرفلا نسمب .ضضفقنلا يلوق نيب مهصعب عمج دكو تايلصلاو ناثوألاو نيكرشملا سمو كنائس

 لهأ نم ماوعلاب اصاخ هب ىضقتلا مدع لعجو ءاملعلا نم رباكألاب اصاخ هب رضقنلا لعجف همدعو

 للعجن رس ع وض ولا كرت يف نصر تلا رياك لل 1 سيلف 0 دربلا مايأ يش يسم ومس وملاك تارورضل

 امك عراشلا ن نم رم .ايدشتو فيفُحت هيف ءاج ام لك يف ل وقلا كلذ ذكور ديدش رذعل الإ ةأرملاو ركذل

 نأ ةاصح جورخب ةراهطلا ىضقنب لوقلا ىتح 2 نم ةدلوتملا ةعيبطلا وه امنإ ةقيشح ىفقانل

 نإف دوعلاو ةاصحلا سعت ديا ةعيبلطلا نم دوعلا وأ ةايصحلا ىلع ام هقمح ضفانلا املا 50 دروع

 ىف سيلو لجو رع هبرل هدوهش نع ديعلا تيحجح ىتح اهب ةوهشلا تكرحت ىتلا ىه ةعسلل

 أملإف اههعليب موصلا تالطعب امأو هلم اجا مث فلكملا امهعلي ولو ةوهض ةراثإ دوعلاو ةايعحل

 ةرسلا نيب امب عاتمتسالا وعلم امك ءميرحلا ميرحت باب نم لكألا بابل ادس ءاملعلا هن مكج

 تأش نم نأ عم هكردي مل كلذلف هيف كاردإلا رون حاردنال كردي ملف راونألا رئاسل ّىحلا رون
 لا مظعأ اذإو :لاق اهب كردي الو كردت نأ ةملظلا نأش نم نأ امك هب كرديو كردي نأ رونلا

 كلذ نم دن ال كردملا نم رونب الإ طق ة كاردإ نوكي ال هنإ مث : هتفاطل ةدشل هب كودي ملو كل

 سك نإ الو ءامْسأي قوتنا :ةكئالملل ىلاعت هلوق يف لا كلذ ىف لاطأو اسحو الشع

 رأ ينومتحبس له : لوقي ىلاعت هنأك ريرغتو ةكتاللملل يبول ةيألا ةدش يف لكك فض © لحق ام

 :لس١ :ةرقبلا] كل سْيتنَو كينحي ميت 53 معلق ثيح ءامسألا هذهب يلوا

 : لاك يود ىقح ينلومتردق أمق كلذ مل يغبني نكب ملو يضرأ يش يتقيلخا وتس نم ول

 1 5 ل

 دع ىمداجيإ يف ءالؤهب مهيلإ راشملا اهيلإ دنتسا يتلا ةيهلالا ءاسسأالا به ودع ل



 عام لسرلا اهب تءاج يتلا فيلاكتلا عيمج ةرمث نايب يف :نرعبرألاو يداحلا ثحبملا

 ميرحتلا ةلع لص نأ حم رمح ةرلطق برش ارعرح امو هش ا

 اع اومكح مهتإف اثم هربذ وأ مئاصلا ركذ يف ل املا ل وحد كلذ ىلع دقو 3 راكسالا نى

 .افرع الو ةغل ال وو ًاعرش ال ًايرش ١ ذو ةلكأ ىمسي ال هنأ مم راطقإلاب كلذ لعاف

 4 امال 5 201 2 كك ع 0 98 00
 يف طئاغلا فد عنا عم ينملا هك 2 لسغلاب ةلدملا ميهعل انيلع ايححاو ملف :2(تلك نإف)

 ؟نيقيب راذقتسالا
 هنأل ينملا جورخي ةبانجلا نم لسغلا يف ندبلا ميمعت انيلع بجو امنإ هنأ :(باوجلاف)

 دا نم ال ةذللا ثيح نم الإ كلذ ىف تدبلا ميمعت بجو امف هلصأ نم ةذل ىوقأ خد

 لشعتي داككي ال هنأ ىتح هلك هنذب تممع دق اهنأ ةذللاب سحبي ناك أ امل عماجملا نإف راذقتسالا

 ينملا جور بقع ندبلل لصح يذلا روتفلا كلذ نم هشعنيل ءاملاب هدب ميمعتب رمأ اهعم اتيش

 نإ : هله هللا ىضر ةفيلح وبأ لاك كلذلو لوبلاو طئاغلا نم رثكأ هيف ىلاعت هلأ 03 ةلغغلا تناك

 رش هبر عم مضاخ ريغ لقاق بلق نم الإ هقت ال تناك امل ءوضولا ىنشقنت ةالصلا ىف ةهنفهشلا

 املإ اهترضح لهأ نم دحأ نم اهيف ةهقهقلا خوقو نع ةهزتم برلا ةرضح نأ مولعمو لجو
 .لوبدلاو تيبلا» بدألا مهنأش

 ؟ءاسفنلاو .ضئاحلا ىلع نذبلا ميمعل بوجخو هةجو أسمع :(ليق نإف)

 رو سافنلاو يفيحلا مد نم لصاحلا رذقلا ةدايز كلذ هجو نأ :(باوجلان)

 يشي اللف تاضيحلا نيب لدختملا نمْرْلا دعبلاف اضيأو (هريغو قرعلا ةطسا وب نكديلا تالاحم ىف

 ةداع ًاضعب هضعب نم هنمإ برقل رغصألا ثدحلا فالشي هبجوم لصح املك اسغلا اهيلع

 مدلأ راشتنا ةرثك

 بيس رركت ةرثكل «طقف ةلوئسملاو ضورفملا ءاضعألا لسغب هيف انيلع مآلا ففح كلذنت

 ءىضوتملا لسغ اذإف دبعلا نم ةعقاولا يصاعملا بلاغ ةلآ ءوضولا ءاضعأ نإف .ًاضبآو اهثدح
 نم هانج ام اهنم مضع لك لسغ دنع ىذتو 0 ءاضعأ ىلاعت هللا عم بلقلا !ضاحلا

 هاياطخل ترخو ًانطابو ارهاظ وضعلا كلذ رهط هيلع مدنو كلذ دنع ىلاعت هللا رقغتساو ىصاعملا

 اذإ هفالخب مهفاف ءاملاب هئاضعأ لسغب اياطخ هل تت ال امبر ىصاعملا ىلع ًرصم ناك دم نأ

 .رومألا نم رمأب قلعتت ةدارإ تابنلاو ناويحلاو كلملل سيل :لاقو كلذ يف لاطأو .مهءاكحأر

 3 اغشلا كف نتاسناألا امأو متع أ هب مهلغشف هيلع ءامشلاو دلل دوحسلا م هيلع اورطق ا عم مهلا

 نم : يأ دشا ىشلعب ديزي ىبأ لوك ىف لاقو ءنايسنلاو ةلمغلاب هنع ربعملا وه هنع اغشلاو هنعو

 ُّ ثنعي اذإ ىلاعت قىحلاو هيف هن ةمحر الق هّمقلخي اال رمل شطبب هنا كلذو ةيلاويحلا هسمل كثيح

 1 ى.ليحملا كلع ةيبآو هسا لرسم كيعئاب محرأ وهم نماؤوس لخب هشلمب ىف هج الدلم ةهمح ما لنلخ 05 اا ماو 00 1 ' ا 34 ا 0 0 7 أااو "لذ .٠

 اهأ نأل كلذ: فشتكلا لهاب ال يلقعلا رظنلا لهأب ىصاخ يو خألا يلجتلا يف راكنإلا :لاقو
1 1 
 معا ل اباود كلا ة طال ف هب هوديف ام اوري مل املف مهل ومعي ىلاعت حلا !مديق يلقعلا فقنلا

 0 1 25 3 يل 1 1



 رباكالا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا اك

 هللا ةرضح ذئنيح لخديف ءاملا عم ثيدحلا صنب هتبوت تلبق نإ رخت هاياطخ اذإف مدنو بات

 .هب قيلي لاح لمكأ ىلع ةالصلا يه يتلا ىلاعت
 يتلا مئاهبلا نود يمدآلا نم طئاغلاو لوبلا ةساجن ىلع ءاملعلا قافتا هجو امف :(ليق نإف)

 ْ ؟اهلك مئاهبلا نم فرشأ يمدآلا نأ عم لكؤت

 هفرش ةهج نم الإ ىطئاغو هلوي ةساجن ىلع قافتالا انءاج امو :لوقن انأ :«باوحلان)

 فالخب ثحيملا لوأ قباسلا ىتعملاب يهنلا ةرجش نم لكأ املق «مئاهبلا نود فلكملا وه هنإف

 نم لك نأ ةدعاقلاو ءاهطئاغو اهنول يف ففخ كلذلف ةيصعم الو ةعاطب فصوت ال اهنإف مئاهبلا

 برقملا حماسيل كلذ سكع لقعلا ثيح نم لصألا ناكو هتريغص تمظع هتبترم تمظع

 لكاملا نم هطلاخ ءىش لك رهطي نأ هتبترم تفرش نم لكل يغبني ناكو دعبملا ذخاؤيو
 لكآملا تراص كلذلف همكح سكعنا هتعيبط تاوهشب لغتشاو هبر نع لفغ امل هنكل براشملاو
 ًانانصو ًاطاخمو ًامدو ًاطئاغو الوب ةرذق ةثيبخ ةسجن دوعلاو كسملاب ةرخبملا ةبيطلا براشملاو

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف ةليلو موي وحن هتبحاص نيح

 هتعيبط مكحب هبر نع لغتشي ملو ًاموصعم ناك نم نأ اذه مكريرقت نم مهفي :(ليق نإف)
 ؟ارهاط هطئاغو هلوب نوكي نأ

 لالجلاو يكبسلاو ينيقلبلا مالسإلا خيش هب ىتفأ امك كلذك وهو ؛معن :(باوجلاف)
 لوب نم ًائيش تدجو ول هللاو : :ينيقلبلا جارسلا مالسإلا خيش لاق ىتح .مهريغو يطويسلا

 نحن هريغو يئاربطلا ىورف كلذ ديؤي ام ثيدحلا يفو .هتبرشو هتلكأل هطئاغو للي يبنلا

 نم كسملا نومشي اوناك كلذلو .ه ١ ةنجلا لهأ ماسجأ ىلع انداسجأ تينب ءايبنألا رشاعم
 ناك ءةلي هنرك وهف للي ىبنلا نم طئاغلاو لوبلا ةساجتب لاق نم ليلد امأو .ةللي هزارب عضوم

 .يرشبلا ءزجلا ثيح نم ولو رجحلاب هحسمب وأ هنم باصأ ام لسغيو هنع هزنتي

 قاصبو طاخم نم اهلك يمدآلا تالضف ةساجن ىلع ءاملعلا قفتي مل ملف :(ليق نإف)

 ؟لكألا نم هلك هدلوتل هطبإ قرعو

 هذهب ًالوأ مهل ىلجت ناك هنأ ولو ةيبوبرلاب هل نورقي اهب هوديق يتلا ةمالعلاب مهل يلجتلا عقو اذإ

 مث 130١ :ءاسلا] َميْرَم لإ آهن هُنمِلَكَر# :ىلاعت هلوق يف لاقو ءمهفاف هوركنأ امل ةمالعلا

 اهل تاملك يلاعت هلعجف طقف ىسبيع الإ وه امو .[١؟ :ميرحتلا] «ار تملكب ْتَقَّدَصَو## :لاق

 وأ أنطاب هنم ءزج لك نأ ثيح نمو .؛ةنطابلاو ةرهاظلا هتأشن ثيح نم ريثك مالسلا هيلع هنأل
 رابتعاب ةملكلا درفأف .11؟ :ميرحعلا] 4اَهيَر تمي َتَقَّدَصَو# :لاق اذهلف ةملك ره ًارهاظ

 نأ ملعا .[م> :رجحلا] 4(ج3) مديل نَلَخ ٌرْه لير َّنإ# :ىلاعت هلوق يف لاقو رابتعاب اهعمجو
 ضارعألا ءاقب نم قحلا لهأ وفلاخم هلاق ام ىلع رمألا ناك ولو ماودلا ىلع الخ ىلاعت قحلا

 4ك انى 12 َرُهَرل قولخم لك عم وهف ماودلا ىلع ًاقالخ ىلاعت قحلا نوكي نأ حصي مل



 1 ١1 اس رلا آهن تواجن ىلا فيلاكتلا يمي تس ةرسف نابع يف :لوعب 5 ناو يداحلا ثلا

 نول ةروص :س اهدعبو اهيف رذقلاو حبقلا ةيغخل كلذ ىلع اوقفتي مل امنإ :(باوحلاف)

 اهلصا نول ايلاغ لاهبشي امهنإف طئاغلاو لوبلا فك 3 ل تارشلاو ءاعلنا

 ةبلتكلا كدسأحل 0 با اتلاو املا 32- عمجلاب ملا هةدحو اهف : (ليق نإف)

 ما هلع ر# دل ُّث ىلا احا اذإ بتلعلا همسات اسحب عروس 0 اعجس : ااعت هلللا للا كهحج و : (باوحلاف)

0 1 5 0 
 1 نيجي راض هلق سان نما [ 2ك 7 اق تت 0 ن0

 يجن ىي أه تن سا وا كاش ا ا هذا د لأ عا 3 مه سلا الا

 14: 3 ها * ا
 ريع نم سجي مئتألاو تنصل رتسيملاو

 دروب امل رظنلاب اسحت بنتكلا رذس ةيمست هدم كلذكف ةالصلا :اعو ا كد رع دصلا م

 عراشلا اترما كاتذدلف هنع :عابصنا انيلع تح است را يف ةداسقل اسقلا

 3 0 00 ع - 50 . 1 5 8
 ٍإ نيصلا و مامنأ ل وضن هن ايش علا كلذ 55 + رأ هريس مه اسعنا

 9 "؟ هتساجمنل 2 ىو ءماوأ هت 55 ؟ناوش ل انعلاب يدا :تهذنلا أف :؟ليق نإف)
 لم م يلا مص م ما د دكا ان ا ب -

 الغفل هتساجب عراشلا حرصي مل او نيدلا يف طوخحأو ىلوأ هتساجعلب لئاعلا :(تاوجلاف)

 هتساسل ىلع لفثسأف ةداحعب ملف بلشلا ةساحعتب حبرصتلا ىباغ ةلدألا يتهببلا مام انا حيتنا دق

 تملس ىناعت هللا مارح امل هتيم اكعت *يادل : فاق 55 بتكلا نمت لكأ 7-53 ىهن 8 0 دنأب

 نبل دمر "بح ةيحلاملا 3 ابعحخم ىهم هللا 0ك أ وخلا ًايلع قابس نأ عقاب اآاهمو , ىهتنا

 ملف ثكاشق تسب هتلبشف تناش نإ :2 تلا هل لاقق فهاط هنأ يبهذم هيقفلا ل "اقف بلكلا هلق اان لس

 6 لل 5 0 - 5 5 0 3 - . 0

 يبلع هيك هللا ىنأ اتي يافيسس ايا ١ نوشياو خيشلل ء يحب رزايصو روهش ةعسم هلق اسمع خيشأل ةوسب

 0 200 0 : 0 م0 0 1 )3
 هسسست ملف كاتيهن دك ١ تشلا هل لاقف .ةدابعب ذلتسي الو ملألع هو نإ اق ةءاق ىلإ : مصعب نا هاست

 5 ه7 3 -ٍ ءاطسلا 7 2
 هد ص يي 7 كتاعنأ ةيش هينا ادصعا كياراهو كيش هاك كيسين | يت هان اذ هششنأ اداش ل56 م ولق ةلعلا هذه يلع هين ادحأ تيأرا ١١ مالكب نمآ امل هسفن ىف ةلعلا قاذ هيقفلا اذه نأ الرلن ءااع 5 3

 تزل ا| ءا جاءك ا!
 اهلاب ريهطتلا يف كيبل سف باجلا دي كا اأهق : اق ناأف منع هلنا مضر 7 شا

 2 1 تا 3

 3 : . 3 0 ١ 1 ١
 داحب الا الا هله ىلعي ال كش "لب ايدوجو | هما متلكو مئدوتججو مك باع كهحعي .(5 :ديدجلا|

 ها ها 5 1 0 ١

 35 35 هك . لا وى ناقوع كلذ ةلاحتسال ءامسودعم امك اال 5 امدش نك دهش 5وضعو دملل لاقي أن *ي اذه ىو تدح ملا

0 - 1 3 5 6 3 53 5 
 "هاي وهو تناشس فه مهن ىل انينإ اة دنحملا لحد لبا ال هلا ١ ا“ نأ ملعب دشو تام م

 ِ ل ٍِ 3 5 3 يت 9 سلب دهس هل مل ومات هةقاسل كلا شمل مدخلا مس ههبل كيا هكيصعلا ىف دلل هت دد بأ امسلخعملل .ىنأاودشم ها 5 ا ذاش ةعافش ىغ هم اهلشطدب ٌةهيحبلا ف كهلان اك ناانملعل ' لدثم هأ

 يضأ نيب ةعب 32 أ شعل كلا شاع ةءاصابس ب تا

5 

 5 3 .اام 3 تس

 يور ا 8 ناحل 00100 0
 ل 9 2 2 بقتلا كام م . ؤمماتخ نموه د تاج وص خ1 مدع هلل“

 عر شطنا ماج
 لاق مث تناق ةنالا [35 كسلا © يآ تلج ف تصفق ا لن



 رباكألا دئاقع نأيب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءرجلا ةارمك

 بونذلا ةمظع هظحلم ناك نمف نيفلكملا نم ةعقاولا لامعألا مهظحلم نأ :(«باوحلاف)
 ةراهطلا زوح قلشلا ىلع ةمحرلا ةبلغ هظحلم ناك نمو ىلطملا ءاملا ةراهلعلا ىف طرتشا اهحبقو

 املكف را هتابنإ ليلدب هب ةراهطلا ترركت ولو ءاملا يف ةيناحورلا ءاقبل دلع شب لمعتسملا ءاملاب

 ارحبتسم نوككي نأ الإ طق لمعتسي مل يذلا ءاملا لامعتساب بلوط رثكأو حبقأ دبعلا بونذ تناك

 ةفينخ ىبأ ماماللو . برجيلف كش نمو يصاعلا ندبل شعنأ لمعتسي مل يذلا ءاملا نأ كش الو

 ءاملا مكح همكح ثدحلا ىف لمعتسملا نأ :(اهدحأ) :تاياور ثالث امعتسملا ءاسملا يف

 هريغل رهطم ريغ هسفن يف رهاط هنأ : (اهثلاث) .ءاوس مئاهبلا لوبك هنأ :(اهيناث) . ةساجنلاب ريغتملا
 ريغتي مل ام ًارركتم ءاملاب ةراهطلا زوجيف كلام مامإلا امأو .تاياورلا لدعأ اذهو ةيعفاشلا لوقك
 ثالغلا ةفينح يبأ تاياور نم لكلو ةراهطلا ءام يف ًالوق ةمئألا عسوأ وهف انغلب ام ىلع ًادج

 رئابكلا ىف ةلاسغ اهتأك ةراهطلا كلت ةلاسغ لعجيف طايتحالاب دخألا :ىلوألا ةياورلا هجوف دجو

 ءايلوألاو نيلماعلا ءاملعلا ىف ةبيغو .«سانلا ىف ةعفارمو ؛:رمخ برشو طاولو ىنز نم

 لقم نيب سانلاو فتريغو ةرورض هترذق ءام ىف تجرخ اذإ رئابكلا هذه ةلاسغو :نيحلاصلاو

 .ةعمج وأ موي يف اهلك اهلعف نيب عمجب نم سانلا نمو بونذلا هذه هباكترا يف رثكمو

 ؟مهب نطلا ءوس هنم مزلي سانلا ةراهط ةلاسغ ةساحنب مكحلا نإ :(ليق نإف)

 نسب نم ةلماعمك سانلا لماعيف طابتحا كلذ املإ ْنَظ عاولس كلذ م مرلي 0 : («باوحلاف)

 ىف يصاعملا تابئإ لمعتسملا ءاملا ةساجنب مكحلا نم مزلي الف نظ ءوس ريغ نم نظلا مهب

 ةساحتب ةقينح وبأ مامإلا لاق امثإ :ًارارم لوي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو .وهفح

 فشلا لهأ نم ناك هنالأ ةراهطلا ءام هل

 !! دهاشي هنأل هدهشم مكح ن لع جورخلا ىلع ر مق ال باشكحلا اذه بهاص و ه ريغ ةلاسغ نع

 نع هللا فشك نم :لوقي هللا همحر يلع يديس ناكو لستغي وأ هنم أاضوتي فيكف انتنم ارذق

 هزيمو بنذ لك ةلاسغ فرع ءاملا يف ىأر اذإ ناكف

 ع

 مرح و آمأو 5 ىهتنا اههتشيج وأ رامحلاو بلكلا لوب نم نتنأو ردقا رثابكلا ةلاسغ ىأر دل رسب

 مهعوقو مدع لصألاو رئاغص اهنم نورهطتي نيذلا دابعلا يصاعم بلاغ نأ :وهف ةيناثلا ةياورلا
 0 ةطس وتم ةلاح رئاغصلا نأ مولعم و رئاغصلا يف مهعوقول ةيسنئلاب كلذ رودن وأ رئابكلا يف

 ناركذي برعلا دنع نيعلاو ىسفنلا نإف ةذحاو نيعلاو ركذملا باطخ ةحوتفم ءاتب .125 : مثلا!

 لوقلا يهلإلا داجيإلا يف ءاج كلذلو ىننألاو ركذلا نيب عقاولا لسانتلا لجأل كلذو ناثنؤيو

 ءركذمو ثلنؤم مسا نع رهظف ةدارإو لوك نع ملاعلا دجوأف ةثنؤم يهو ةدارإلاو مكذم وهو

 .ةثئؤم ةدارإلاو 4١٠[ : رحف] © ُهَنْدْيَأ اذإ# ركذم لوقلاو ١:[. :لسلا] ووش كوم اننِإ# :لاقف

 لاطأو ةدحاو نيعلاو لوقلا نع ةدارإلا يف نيوكتلا رهلظف ٠:[ :لحتلا] 56 نشأ هل لوقل نأ#

 هلوق يف ةئامثالثو نيتسلاو يداحلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو ديحوتلا يف سيفن مالدكب كلذ يف

 فاضم وهف ملاعلا يف قولخم لك نأ ملعا ةيتثتلاب .15 :ص] 4َّقَدْيِب ُتْفلَ امل :مدآ يف ىلاعت



 48 لسرلا اهب تءاج يتلا فيلاكتلا عيمج ةرمث نايب يف :نوعبرألاو يداحلا ثحبملا

 نيب ةطسوتملا ةساجنلا مكح لمعتسملا ءاملا مكح هسايق ىلع نوكيف تاهوركملاو رئابكلا
 هللا يضر هقفاو نمو ةفينح يبأ مامإلا لوق نم ةثلاثلا ةياورلا هجو امأو ءاهنع وقعملاو ةظلغملا

 نيرهطتملا باكترا مدع لصألا نألو ةلاصألاب بجاو نيملسملاب نظلا ناسحإ نأ وهف :هنع
 سيلو الإ ةراهطلل ءاملا اوتأ امف ءرخأ لامعأب مهنع ترفكو اهوبكترا مهنأ وأ رئاغصلاو رئابكلل

 نم هنع رفكت الامعأ لمعي ملو ًاروف بتي ملو ًالثم ىنز ًاناسنإ دهاشي نأ الإ مهللا ةئيطخ مهيلع

 يضرف «ىلوألا ةياورلا لهأ ءامك هءام نأل هتراهط ءام بنتجي نأ عروتملل بدني امبر هذهف هانج

 ةيقب نع هللا يضر هدابعل هللا نيدل هحصنأ امو هرظن قدأ ام ةفينح يبأ مامإلا نع ىلاعت هللا

 مالكلا انطقسأ انإ :لاقي الف هدقف دنع ءاملا ماقم مئاق بارتلا نأ ىفخي ال مث .نيمآ نيدهتجملا
 وأ نيلجرلا لسغ نم دب ال هنأل فخلا حسم ىلع مالكلا انطفسأ انإ :لاقي ال امك مميتلا ىلع
 هنإف هلمأتف لكألاب ةراهطلاو ثدحلا قلعت هجو كل انيب دقف .ملعأ ىلاعت هللاو نيفخلا حسم

 قيلي امب دحأ لك يهنلا ةرجش نم لكألاب اهعاونأب ةالصلا ةيعورشم قلعت هجو امأو . سيفن
 الإ تعرش ام ةالصلا نأ ملعت نأ وهف ىلوألا فالخب وأ ًاهوركم وأ ًامرحم هباكترا نم هلاحب
 نم انلكأ نيح انع ىلاعتو هناحيس قحلا اضر بابل ًاحتفو .ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت وأ ًارافغتساو ةدبوت

 ثيدحلا يفو كلذل اريفكت اهلفنو اهضرف ةالصلا انل ىلاعت عرشف .هب انممه وأ يهنلا ةرجش

 اهوئفطأف اهومتدقوأ يتلا مكران ىلإ اوموق مدآ ينب اي :ةالصلا تقو لوخد دنع ةكئالملا لوقت

 .اهلقعي نمل لفسألاو ىلعألا الملا تادابع عيمج ةالصلا يف ىلاعت حلا امل عمج دقو

 ؟راهنلاو ليللا يف اهراركت هجو امف :(تلق نإف)

 نم تالفغلاو تاوهشلاو ىصاعملا نم هانج ام دبعلا ركذتي ىتح ههجو :(باوحلاف)

 فشك ولف اهجراخو ةالصلا لخاد رفغتسيو بوتيف ىَلص وأ أضوت املك ةالصلا ىلإ ةالصلا

 ةرضح ىلإ لصي الق هعوكرو همايق لاح يف هنع ًالامشو انيمي ردحتت هبولذ ىأرل يلصملل

 لجو رع هبر يجانيف ةدحاو ةئيطخ هيلعو هبر دوهش نم دبعلا نوكي ام برقأ يه يتلا دوجسلا

 1 .بونذلا نم رهطم رهاط وهو هدوجس ين
 لاعفألاب ترثك الإ ةئيطخ هياع ىقبي ال ىتح دوجسلا ىلإ لصي ال ناك اذإف :(تلف نإن)

 يف لاقو يديألا معمجف .[7 :سي] كامن انيِديَأ ْتَّلِمَع انْ :ىلاعت لاق ةيهلإ دي ىلإ هقلخ

 .1هديب ةاروتلا بتكو هديب ندع ةنح ىلخو هديب ىبوط ةرجش سرغ ىيلاعت هللا نإ: : كثيدحلا

 ىلع ًاهيبنت الإ هيديب هقلخ ىلإ مدآ ىلاعت قحلا فاضأ امو :لاق اهعمجو ءاهانثو ديلا دحوف

 مدآ ينب ريخست تحت اهنأ عم هيديأب اهقلخ ماعنألا نإف ملاعلا نم دوصقملا وه هنأو هدنع هقرش

 لامكلا ةجرد اهلف اهتاذب نيفرطلا لباقت يهف .دارفإلاو عمجلا نيب خزرب ةينثتلا نأ كلذ حاضيإو

 هلوق يف لاق مث ملعأ هللاو .هنع هللا يضر انخيش ةبرجأ يف كلذ وحن انركذ دق :(تلق)
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 يف يتلا لارقألا
 ف طرش ءوض ألا نأ :(تاوجلاف)
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 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 1

 يف اهب انرمأ ام ةعامج الب لصحي ةالصلا يف نيدلا ماظن نأ عراشلا ملعو .فعضيو اننيد

 انع ففخ امنإو لفاونلاو حيوارتلاو نيدبعلا نم كلذب ّىحلأ امو سمخلا تاولصلاو ةعمجلا

 نفيرمللو ًاريخأتو ًاميدقت عمجلاو رصقلا رفاسملل لعجو ضرملاو رفسلا ةالص يف عراشلا

 ضئارفلا ةيدأت يف ةقشملا نم ضيرملاو رفاسملل ةداع لصحي امل انب ةمحر رصقلا نود عمجلا

 لاق امك هتدايع نم للم هدنع لصحي ال لكأي ال نم كلذكو لكألا هلك كلذ لصأ نأ مولعمو
 اسك هدنع لصحي ال لكأي ال نم كلذكو نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي ةكئالملا يف ىلاعت

 امنإ فوشلا نإف ًادبأ ودع نم فاشي ال لكأي ال نم كلذكو همامإ ةعاط نم فئنأي الو ةدابع نع

 نأش وه امك هللا قلخ نم ادحأ فاي ال لكأي ال نمف لكألاب هبر نع دبعلا باجح نم لصح

 ال ةكئالم حاورألاو ةيحورلا هيلع ب لاغلا ريصي ًالصأ لكأي الو ًاريثك عوجي نم نإف ةكئالملا

 بهذ الو ًايوح سلب الو هتيشم يف رتخبي ال لكأي ال نم كلذكو ًاضعب اهضعب نم فاخت
 ْ .كلذ لمأتف رخافتلل

 نيديعلاك ةعامجلا اهيف تعرش يتلا تادكؤملا لفاونلا ةيعورشم هجو امف :(ليق نإف)

 كرات لتق ةيعورشم هجو امو ةزانجلا ةالصو ءاقستسالاو فوسكلاك بابسألا تاوذ تاولصلاو

 . السك وأ ادحج ةالصلا

 هلك كلذ لصأو ءدابعلل حلاصم مكحل تعرش اهنأ اهتيعورشم هجو :(باوجلاف)
 فالخ ىلإ مارحلا نم مهتاماقم بسحب اهتم اولكأ امل مهنإف «يهنلا ةرجش نم لكألاب مهباجح

 رمقلاو سمشلا فوسك نم ماظعلا تايآلاب ىلاعت هللا مهفوخف ىلاعت هللا نم مهفوخ لق ىلوألا
 ال هل انقلخ امع انلمغ ١ الو تايآلاب فيوختلا ىلإ انجتحا ام لكألاب انباجح الولف ءالغلاو طحشلاو

 كلذلف ؛ةرخآلاو ايندلا ملاصم نع ةيلكلاب بجحي امبير هنإف تاهبشلاو مارحلا لكأي نم اميس

 تافص هوجو عيمج نع ىلاعت هلل ريبكتلاو رافغتسالاو ءاعدلاب ةنوحشم تاولصلا هذه تعرش

 نم نأ مولعمو هتدارإ نع دوجولا يف ءيش جرخي نأ نع هريبكت وأ انلوقع اهغلبت يتلا ميظعتلا

 ةزانجلا ةالص انل تعرش كلذلف هباجحل اتاومأ الو ًءايحأ ال هناوخإ قح يدؤي ال تاوهشلا لكأي

 نم انبلطو مهيلع انتالصب مهتعفنف مهتايح لاح يف اهب انللخأ يتلا انناوخإ قوقح ءافول ةلمكت

 :تافاصلا] #(83) نوت اَمَو ْمَفَلَخ ُهَشآَول :ىلاعت لاق امك هجوب انيلإو هجوب هللا ىلإ اهفيضنف
 ماقم نأ ثيح نم ءهاضتراو قحلا هرقأ دقف ميهاربإ ديسلا لوق نع ةياكح كلذ ناك نإو 7

 ثلاثلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو هسفن يف هيلع رمألا ام فالخ ىكحي نأ نع لجي ءايبنألا

 لسرلا ناسل ىلع تافصلا رابخأ نم ءاج امب سائلا ناميإ فاصنالا مدع نم :ةئامئالثو نيتسلاو

 امب اونمؤي مل اذإو دحاو رحبلا نإف مهل نيثراولا ءاملعلا نم دحأ اهب ىتأ اذإ اهي ناميإلا مدعو

 هليحت امب ءايبنألا تءاج امكو ةياكحلا ليبس ىلع مهنمو هذخأي نأ نم لقأ الف ءايلوألا هب تءاج

 انملس امكو نوظوفحملا ءايلوألا هب ءاج امب ناميإلا بجي كلذك هب تنمأو تافصلا نم لوقعلا



 2 لسرلا اهب تءاج ىتلا تفيلاكتلا عيمتج ةرمث ناب ىف :نوعيرألاو يداحلا ثعحبملا

 . مهحماسي نأو مهل رفغي نأ ىلاعت ىحلا

 نيدنعلا ةعامج ةيعورشم يف ةمكحلا امأو

 اهيف ةحاشملاو ةيناسفنلا ضارغألا ىلع ةمحازملا ةرثك نم ةرفانتملا بولقلا فيلأت ىهف

 لكألاب باجحلا هلك كلذ لصأو .نوكي الق هقزر نم وه سيل امب صخشلا قلعت امبر ىتح

 كلذ امثإ ىلاعت هللا نم ايقسلا بلطل جورخلا لبق ءادعألا ةحلاصم ةيعورشم يف ةمكحلا كلذكو

 ةمح لا مهيلع تلزث مهبولك تشلتئاو اوحفاصتو اوحلاصت اذإف ةمح رلا لوزن عفري نحاشتلا نول

 اسنلاو ناملغلل يلحلاو ةسيفنلا بايكلا سيلو رورسلاو نيديعلا يف حرفلا كاذ ذإ مهبسانو

 رطب الإ نيملسملا نم دحأل ةهارك هبلق يقو دبعلا هقرافي نأ نمؤمل يغبني الف .تانبلاو
 ءيكسلا مرحلا يف جاجحلا اميس ال دكآ ديعلا يفف تقو لك يف ًابولطم ناك نإو اذه يعرش
 .هلعفي مل ولو اءوس دحأب هيف دارأ نم باذعلاب دعوت ىلاعت هللا نإف

 ةرحشلا نم لكألاب السك وأ ادحح ةالصلا كرات مكح قلعت هجو امأو

 ادحج ةالصلا كرتي نأ ىلإ لعفلا كلذل ةرافك هلتق ىلإ ىدأ نإو هيلع دحلا ةماقإب عراشلا

 ةرجش م لكألاب اهقلعتو اهعارناب ةالصصلا ةيغو رشم انيس ناك اذهف ارمك لتفي هناف اهيوحول

 . ملعأ ىلاعت هللاو . ىهنلا

 رهاظف ىهنلا ةرحش نم لكألاب اهعاوئأب ةاكزلا قلعت هحو امأو

 نم امإو ءةجاحلا ىلع ةدايزلا ثيح نم امإ ًاعرش انل ىغبني ال ام انلكأ امل اننأ كلذو

 كلملا انيعداف تاوقألاو لاومألا ىف ىلاعت هلل كلملا نوك نع ائيجح تاهبشلاو مارحلا ثيح

 ًائيش هنم يطعن نأ انسوفن حمست ملف اندي تحت لخد امب انححشو ؛ىلاعت هللا نود انسفنأل اهيف

 ىلاعت قىحلا نوك ةسن تيسستو ةراجتلا لام هو نمو زاكرلاو ندعملا نمو دوقنلاو يشاوملا

 كلذب لصحف اهرطف ةاكز جرخت مل اهنأ ىتح اهيف عورشملا مكحلا ىلع ةاكزلا جارخإب اهمزلا

 ل 0مل

 يف مالتكلا :لاقو كلذ يف لاطأو ةقفاوملا عماجب عرفلا هب ءاج ام ملسن كلذك لصألا هب ءاج اف

 دصق ىلإ عجري لب ء«رظنلاب الو سايقلاب كردي ال كلذ نإف لوضف ءيش هلثمك سيل فاك
 هتاحبس انل حصقي ملو هسفن يف امع هحاصفإب الإ ملكتملا سفن يف ام دحأ فرعي الو ملكتملا

 بابلا يف خيشلا ركذ دق :تلق كلذ يف لاطأو ةدئاز مأ ةيلصأ يه له فاكلا هذه نم ىلاعتو

 قئاقحلاب هل ةفرعم ال نم الإ ءىش هلثمك ىف ةدئاز فاكلا نإ :لاق ام هنأ قباسلا ةتامثالثو نيتسلا

 ةنامثالثو نيتسلاو سماخللا بابلا ىف لاقو ررحيو لمأتيلف . ىهتنا ةفصلا فاك اهنأ قحلاو :لاق
 اولمت ىتح لمي ال هللا نإ :ثيدح رحت يفو .[15؟ :ةرقبلا]  ُككدَأ وردات : ىلاعن هلوق ين



 باكألا دئاقع نايب ىف رهارجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا 14

 روكذملا قيضلا . لصح املف :هفانصألا نم مهريغو ليبسلا نباو نيكاسملا و ءأاقفلا ىلع لقليسعتا

 سجرلا نم انحاورألو انل اريهطت ةاكزلا لاومأ نم عون لك نم نيعم بيصن جارحلإب ءراشلا ان مأ
 ككل "اهلا

 ةاثلز ىلاعت هللا اهامس امو قزرلا يف ةك ربلا ةلقو برلا بضغو بلقلا داوس حم اهعدمب لصاحلا

 كلذب اهصقن مدعو اهتم ىلاعت هللا جرخأ اذإ هلاومأ ومن ةرثك لماكلا نمؤملا هبنتيل الإ
 78 ع 7 0 _ 35 0 5 : : 5

 ءلكذث :ابسإ 7 م رْهر منن وهف ءش * نم تيقن اًمو## :ىلاعت كاق جارخألا

 ١ تاز
 . 1 ةقدص ص لام , مش ايف"

 ةروكذملا ةلكألاب ةاكزلا لفاوث قلعت هجو امأو

 ةاكزلا جا رخإب هسفن بطت مل بجح اذإو بجح ىيغبي ال ام نكأ اذإ كيعلا نأ وهج

 ىلا نك رلخلا كلدل اريج ةلفانلا ةقدصب عراشلا انرمأف ةئيدر وأ ددعلا ةصقان وآ اهل اه راك اهج أف

 لويقلا لحم ىلا انهوص دعصيل اهب انرمأ ! امثإق رطغلا هاكرز امأو .ةالصلا لفاوت ىف هربت مادعت

 هفاوع امو رطقلا ةاك 9 ىد ب ا صضرألاو ءامهسلا 0- ولعم تاسشمر موسع كثيدحعلا ىف كرو كقق

 ام لكألا نأ ال ولو ىف لكألا تاجح نع  موصلا يف 3 عقاولا للخلا الإ دوعصلا نع
 ع

 وأ 35 رح لكأ وأ متش وأ دم ةيمينجل وأ كاسي هقر 5 نأ ريغ ما نم الماك كن ىبناي أي ناكلو لمع اسما

 .ملعأ ىل أاعت هللاو كلذ رخو هيلع عادم يل لت

 ةروكذملا ةلكألاب هريغو ناضمر موص ةيعورشم قلعت هجو امأو
 يل اى ع ؛اعت هللا ىلإ هجوتلاو دادعتسالل ةيوقتو رسوفتلل !يرهطت موصلا لعج ىئاعت شا نأ مهف

 ةقر ثروي موصلا نأ كلذو لكألاب انبجح امل اهيف انعقو يعلا بونذلا كاس نم انتبوت لوبق
 راص ىتح ندبلا رئاس ىف لكألاب تحتفنا نيطايشلا ىراجم دسيو كسحلا لاوزو بلقلا

 مل طقف ةنسلا ردقب رحستو ةنسلا ردقب 0 حاج اذإ دبعلا نإف ؛دابصلا ةكبش تاقاطق ندبلا

 كاسم هل دجي ال ىتح يراجملا ناطيشلا ىلع تفاض ًالثم تارمت ثالث ىلع ر مححسلا يف دزي

 ندبلا ىلع : "ينعي ةنج مايصلا درو كلذلو هنم ديري امب هل سوسويل مئاصلا تا ندب ىلإ هنم لهخدب

 ء يشب ةف وم قرخي ملو يعرشلا مولا ماض ًادبع نأ ضرك ولع ةميملا)“ 1 كييغم / فب مل ام

 كلد يش مهل ةيعبتلا مكحتب ىلاعت وهف كب هن ولماعي امي الإ هدابع لماعي ءي ىلاعت ,قحلا نا مناع

3 5 0 
 2 هستل كيسسلل اه ىلاعتا ةيلإ بسلتف انيدل ررثو انساع اذكس !(بكلو 5 رمل ءادتمأ نكات ا

 707 ةكيسلل ةرش تت 37 اذا نايسنالا نإ مهل وق ءامكحلا ”وعتا ءوِبنْلا ىركتم لطاغ اممم كيش لاق

 8 ةبكلا لم ب ولعلا مل اعلا ىث 5 هةسلن يش شعبا ةيقرعلا ىفالخل نإ 3 راكم ىنا و تأدهشلا ا 3 مشق

 00 5 7 0 كلزع ؛ شا ! 5 نبع "لالا اا 3 شل دةهتسا تزار همن رن"
 اه رت مقو راس لاو بلل رسمت هلل لس كل هاا دهدانس هلأ ارش نعتسسأو دنويعلاب ميقتم ةدشناب

 م ل ا 98 1 . : مرسل ها 3 : ١
 ًامئض يماصعا كلا . ممم 5 يبا ترش دكحا :ىض لقش انعلن ىل دنا كلذ 0 محاختالا ديعم ا يك اهنا تاث

 ١ انا نيكل دس 5 2 3 3 ' ديرك م



 1 لسرلا اهب تءاج يتلا فيلاكتلا عيمج ةرمث نايب يف :نرعيرألاو يداحلا تحبملا

 .كاضعر ىلإ ناضمر ل ناطيشلا ا انف وفحم ناحل

 ةيلو

 ةرجشلا نم .مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ اهلكأ ىتلا ةلكألا كلت نأ درو دق :(«باوجلاف)

 رهتساف تلج حل مث نياشصعو امس ةراثو نيثاللث ةراث نوكي رهشلاو ًارهش مدآ ن بلعب يف تنكم

 امك ىلوألا فىاالت رهلم ىه ىتلا ةرجشلا نم .مالاسلا هيلع ةلكا الولف كيلي ىف ةدملا كلت ملكحلا

 .تاهبشلاو مارحلا نم لكأ نم ًايينس أ تيد ىلعو هةيلغ كداشمر موضص صض رف آم ءرف

 ؟لفنلا موص عرش ملف :(ليق نإف)

 ملع املف .ةاكزلاو ةالصلا ريظن ضرفلا موص يف عقاولا للخلل اربج عرش :(باوجلاف)
 موص ىلع ةدايز مهل عرش لامكلا هجو ىلع مهموص ةدابع نودؤي ال مهلا هتمأ نم عراشلا
 هيلع مدأ نأ درو دقو كلذ ريغو رهش لك نم هايأ ةثالثو سيمخلاو نينثالا موص ناضمر

 اراهظإ امو باححلا لها رثعت ش ةينبلا رابتعاب امإ ةدسح دوسأ ةرجشلا نم لكأ امل .مالسلا

 ماودل اهنم ىلعأل الإ لاح نم طق نولقني ال ءايبنألا ذإ نيفراعلا رظن يف كلذب هتدايس لوصحت

 اسهل ىلاعت هللا هرمأف ءايبتألا ةميقع ثعحم ىف هلفس م امك ؛ مهتمصعل تاماشملا ى مهبش

 لت مقاو كلذو هنذب داوس ثلث موي لكب لازرف ضيبلا ىلايللا مايأ ةثالث موصي نأ هذسج دوسا

 أمو هتريصي نع هللا فشك نم الإ كلذب رعشي ذأ نحْلو هدعب هيلب نم 'رمألا ةفلاخم يف عفو نم

 ىلإ ظن هنأ هنع هللا يضر دينجلا ةذمالت نم  صخشل عقر دقو هورث م يف ولو عقو دم الإ انم

 دينحلا هل رفغتسا يتح لاز اهت دوسألا تق رلاك راص ىتح لاحلا يف ههجو دوسأف ليمج دما

 هب لزن فيض وهف دبعلا ىلع درو رهش لك نأ مايأ ةثالثلا هذه موص يف ةمكحلا نمو مايآ ةثالث
 ةعيق ديعلا عينصت ًاركاش بهذ هارق ىفوتسا اداف مايآ هناا فيضلا يجو العو لج قىسحلا لب 0 ْس

 . ىلاعتو كرابت هلل

 ؟هييلاتو رشع كلاثلاب ةروكذملا ةثالثلا عراشلا صخ ملف :(ليق نإف)

 حوللا لثس مل اضعب لهجيو ءاضعي ملعي لب هتافو نيح ىلإ سفن لك يف هلاح هيلع يوحي امب
 ى اكتم لاوقأ در ىف لاطأو .«كلذ فرع ام مولعلا نم هيف ىلاعت ىحلا طخ امع ظوفحملا

 ةيسا

 . ةوبنلا

 ىتح مامسلاب فتكأ ملو هللا دلع . نم عاج اهب امب يناميإ | ليصحت ىلع تلمع دقل هيف : (لاقو)

 نسب تيحاوف انأ يدوهشل الو يملعل ال» :ةلي يننلا لوقل هلمعأو ؛هلوقأ ام لمعأو «لوقأ لزأ

 تاجر يف نأ ملعأ تنك نإو اذه يتقو ىلإ اقئاذ هل تدجو ام ماقم اذهو + لاك ؛نايعلاو ناميأللا

 ملف يناميأ نع هتنياص و هتيأر اه ملع يلح زرحز امو محم نكل تنما اداميو تنما نيأ م تسملع

 ا 0 رس ل >5 و . 2 مدا كو هئايلوأو هئاسنأ ميم لاعت هلأ ندهشأ كلذكو :لاق هي تعمتجاأ ام ١ كل هلاثب نع هلثا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا كك

 لبق ناك ءاوس هماركإ ليجعت فيضلا ماركإ ةلمج نم نأل كلذب اهصخ امنإ :(باوحلاف)
 ًاضيأ هرخلآ نم مايأ ةثالث موص عرش كلذلو هفارصنا لبق وأ ةدملا طسو يف وأ سولجلا ةلاطإ
 . ماركإلا رثأ ىلع دبعلا كلذ رهشلا قرافيل

 ؟هييلاتو رشع ثلاثلا ريغ يف ةقرفتم مايأ ةثالثلا مايصب ةنسلا لصحت له :(ليق نإف)

 ؟هطرشب ناضمر راهن يف عماج نمل ةرافكلا تعرش ملف :(ليق نإف)

 لولح نم هل هسفن ضرع ام نيبو دبعلا نيب ًاباجح نوكتل تعرش ةرافكلا نأ :(«باوجلاف)
 هل ىغبني ال ام لكأ امل هنإف لكألا هلك كلذ لصأو ةفلاخملا باكتراب تابوقعلا ىهو ايالبلا

 فلاحلاو لتاقلاو رهاظملل تعرش امك ةرافكلا هل تعرشف عامجلاب ناضمر ةفرج كهتئاف بحح

 يف يصاعلا كلذ ترتس دق ةرافكلا دجي مقتنملا مسالا ةرضح نم لزنب نأ دارأ اذإ ءالبلا نإف

 ةمحرلا قبسل كلذ لك ذفان ريغ ءالبلا عجرف ةياقوو ةنج هيلع تراصو هتفنتكاو اهحانح لظ

 .ًالفنو ًاضرف موصلا ةيعورشم ببس ناك اذهف ىلاعت هللا ىصع نم ىلع بضغلا

 موصلا بقع فاكتعالا ةيعورشم قلعت هجو امأو
 ةروكذملا ةلكألاب ءاش تقو يأ يف دجسملا لخد املكو

 عرشف تافلاخملا يف عقوف لجو زع هللا ةبقارم يسنف لفغف بجح لكأ اذإ دبعلا نأ وهف

 هللا يدي نيب هنأ هب ارعشتسم صاخلا هللا تيب يف هندبو هبلقب فكتعي نأ ليلق لك دبعلا عراشلا

 لوانت ىف نانعلا ءاخرإب ةنذؤملا لجو زع هللا نع ةلفغلاب لصاحلا للخلا كلذ ربجيل ىلاعت

 لاح اميس ال دجسملا يف هتليلح وأ هتأرما رشابي نأ عراشلا هيلع مرح كلذلو تاوهشلا

 الف فطعلا ىلإ رجي اهيف لالدإلا نإف قحلا ةرضح يف لالدإلا ماقم نع ًاجورخ فاكتعالا
 بدألا يفاني كلذ نإف هتامدقمو عامجلاب هفرتلا ال لالجلاو ةبيهلاو ىضحملا فوخلا الإ اهبساني

 يف موصلا ةمئألا ضعب بجوأ انه نمو هللا دودح ىدعتل كلذ نم ءيش يف عقو هنأ ولو

 دوعي نأ فكتعملل يغبني ال :اولاقو ىلاعت هللا عم ًابدأ ةدحاو ةلمج هفرتلا بابل أدم فاكتعالا

 .ةثامثالثو نيعبرألاو عساتلا بابلا يف كلذ مدقت امك مهماعو مهصاخ ةمايقلا موي ىلإ

 كلذك نينمؤملا عيمج ىأر هنأ : ةثامعبرأو نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا ركذو :(تلق)

 ريغ لسرلا نم بحاص هنأو ءدحاو ديعص يف ةمايقلا موي ىلإ نوكي نمو مهنم ناك نم
 يف هلوخد لوأ هيدي ىلع بات ىسيعو نآرقلا هيلع أرق ليلخلا ميهاربإ مهنم :«ةعامج لي دمحم

 :لاقو ءراهنلاو ليللا بيلقت ملعو رومألا نع حاصفإلاو .فشكلا ملع هاطعأ ىسومو .قيرطلا

 ملو يسمش بغت ملف هلك مويلا يف :راهنلا يقبو ليللا لاز ملعلا اذه يدنع لصح نيح نمو



 عا لسرلا اهب تءاج يتلا فيلاكتلا عيمج ةرمث نايب يف :نوعبرألاو يداحلا ثحبملا

 نم هجرختو هقرفت ةزانجلا ةالصو ةدايعلاو ىربكلا هللا ةرضح يف هنأل ةزانج دهشي الو ًاضيرم

 .ملعأ هللاو عفرأو عيفر ماقم مثو ةرضحلا كلت

 ةرجشلا نم لكألاب ةرمعلاو جحلا ةيعورشم قلعت هجو امأو
 دقو جحلا الإ ءيش اهرفكي ال يتلا ماظعلا بونذلل ًاريفكت جحلا عرش ىلاعت هللا نأ وهف

 يهنمل ًاصاخ ًاريفكت يعرش رومأم لكل نأ ةالصلاو ءوضولا ةيعورشم ىلع مالكلا يف مدقت

 امل لكألا الولف .لكألا وه تارفكملا ىلإ انجتحا ىتح بونذلا يف انعوقو ( لصأو , صاخ

 تاملكلا ىّقلت 3 6 هنإف تارفكملا نم مدآ ىلع بجو ام رخآ ج دحلا ناكو رفكم ىلإ انحيتحا

 آنَأظ اَنَيَر8 :هلوق يه تاملكلاو : سابع نبا لاق .ىدهو هيلع باتف نكامألا كلت يف هبر نم
 ع نع يصرع نس

 ةمصع ثحبم يف مدقت دقو .[5 : :فارعألا] 4 َنرسَسْلا نم َّنوكَنل اَنمَحْرَو اَنل َرْفْثَت مل نِإَو انشنأ

 اذإ هينب ملعيل بند ةروص كلذ امنإو ةقيقحلا يف ًابنذ نكي مل مالسلا هيلع مدآ بنذ نأ ءايبنألا

 اهتروص يتلا ةلكألا كلتل ًاريفكت جحلاب ىلاعت حلا هرمأ كلذلف نوبوتي فيك ةفلاخم يف اوعقو
 .مهفاف ةفلاخملا ةروص

 ةالصلاك رركتي ملو .طقف رمعلا يف ةدحاو ةرم ساتلا ىلع جحلا ناك ملف :(ليق نإف)

 ؟امهريغو موصلاو

 ىف انيلع ةقشملا ةرثكلو انفعضل لجو ّرع هللا نم ًافيفخت ةدحاو ةرم ناك امنإ :«باوجلاف)
 لجو رع هللا ةرضح درو نم :اولاقو ةديعبلا دالبلا لهأ قح يف اميس ال .ةتس لك جحلل رفسلا
 .ادبأ رانلا هسسمت مل هرمع يف ةدحاو ةرم ةصاخلا

 ؟طيخملا سبل نع درجتلا ةمكح امف :(ليق نإف)

 ًاسلفم لخدي نأ ةيهلإلا ةرضحلل لخاد لك بدأ نم نأ ىلإ ةراشإ كلذ :(باوجلاف)
 ةصاخنلا يه امنإ ةيهلإلا دادمألا ذإ ءهتالز عيمج نم ًابئاتو ؛ةقباسلا هتاتسح دوهش نع ًادرجتم
 ال يق ل ةرضح لوخد جصب ال هنأ ىلع ةياق هل لمأ عمجأ دقو ابلاغ نيكاسملاو ءارقفلاب
 درجت املف 70[2 :ةبوتلا] ١ «نكسلاو كرمت ُتَّقَدّمْلأ اَمَنِإ# :ىلاعت لاق ربكتم الو ينغ

 ينملكي ملو :لاق ةرخآلا رادلا يف ءاقشلا يف يل ظح ال هنأب ًامالعإ فشكلا اذه يل ناكو علطت

 هيلع دوه الإ هملكي مل هنوك ةمكح انخيش ةبوجأ يف انركذ دقو .ىهتنا «مالسلا هيلع دوه الإ

 نم هتداهش لوبقل ماكحلا دنع هتلادع يف ناسنإلا يعس :لاقو .ملعأ هللاو اهعجارف :؛مالسلا

 لبقي مل الدع نكي مل اذإ هنإف أرطت رومأل كلذو هسفن قح ىف ال ريغلا قح يف يعسلا باب

 ةالصلا هيلع لاق اذهل ةلادعلا يف يعسلا بجوف قحلا ىلع لطابلا رهظ امبرو هتداهش مكاحلا

 هماقمب هتمأ مالعإ الإ قلي هدارم نكي ملف .«رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأا» :مالسلاو

 ممألا يشمت امك يبن دعب يبن ىلإ مويلا كلذ يف نوشمي الو «ةمايقلا موي بعت نم مهحيريل



 رياكالا دئاشع نايب ىع رهاوجلاو تيفاويلا نم يناثلا ءزهملا 11

 ملغ حم 0 : ثيدحلا يفو مهيلع هالفقو . ىلاعت هنا بضهاوم أ وشحتسأ ان كد امد كوم سيلا

 8 مث دديدلدع ةدانلو كانه الون هم هملا ناك .هءما هئدلو م وش دعونش < قادس لع عسب ول د اح رك
 1 - محا ل . م 0. 33 د 3 35

5 0 
 يف ةييلؤلا تانصتا جراتف بجح لكا هتاف لكألا وه امئا مكتلاو ىتغلا ىوعد ببس نا ينخي زذ 5” 5.اأذلإ ءراذ ىلا سنءزعو ا 55 00 8

. 0 
 دداددمإ هك اب د حبق ىنغلا ناوعدو ةسلفعنا و عذب تل

 ؟ةيعتكلا راتساب سانلا ضعب قلعت هحو مف :(ليق نإف)

 مدار امك كقف ىعحي نإ اهل صاخلا هللا امسي راتبمأب قلعتلا مدع . ياكألا ذا مق كاب كد مأسياو
- 

 اميل ّ 4 7 - 0 هلكأ - 50 ةيوتلا مام نكامك دهحلاب (ةاؤلسلا هيلع لل لمك كلذكو هانررق ام ىلع ةرجشلا

 ديجاخملا أ هندلا 2100 يع ةبومل لامك دز , احب مل دع جمب مل مل ١ هيت د تامك هلا 5-5
 و 3 2 م 01 هلا < أ 3 وا لام :_ 3 :

 ةبوكلا لامك اناق املاو ةالصلاو ءوض ولا ىباع مالكلا ل م اامك وه انا اه فكي 0 يلا جحنأب

 وكلا كلدكو ةاحشلا نع لكا آمل مدآ "وعلا مقود مدنلا لجأ ن "مه هي وتلا اهل |[ 07 ىلإ ان ملف
 1 3172 0 1 -- 800 ا 0 3-3 نب

 هللا لعب هلمهش هيلإ كثر نم لكل مزال مآ ةيصخملا بقع كمت نم دب كر كنيرذد ارش هذه 2 5

 هيلع مدأ نأ درو دقو ناكرألا ةيقب دوجو ةداع هما :لتسال ةبوتلا ناكرأ هظعم ره مدنلا نأ مولعمو

 دعف تنأ امأ : لجو رع هللا لاقف ءايتيرذلو ىل فغا بر ايق : لاق تيبلا كح امل .هالسلا

 داق !ذهف هبولذ هل ترغغ ًائيش 3 كرشي نأ يناثأ لنمف كوني ماو اسمك يح كبد كلل تعض

 00 1 07 0 000 1 95 د 3 5 تلا ا م 5
 هانا عناد حجحلا هللش رفكي هسمائي امن اح لك يهنلا 3 تحس اوه لكلاب ةيلاعب ه محلا كيحو اسم لابتا

 !وألا فالخل ىلإ رئابكلا نم اهلك

 تاأاماعملا رئاسو ءارشلاو عببلا قلعت هحو امأو

 ةروكذملا ةلكألاب اهعباوتو
 ملظو راجو شو ءارشلاو عيبلا ىف فاح اتجحا ادإو بتحح لكأ اذإ ناسناللا نا وهف

 لاومأ لكأ امير بجيح اذإ ناسنإلا نإف روجلاو فيحلل ًاعفد ىعرشلا نازيملا ىلع عيبلا هل رشق
 كيلا

 عرشك ك”لذ مزال نمو ءةئطاب ةملظ تدتشاو هملظ رثكو ةسسفلت تهرشو ةرورض لطابلاب سانا

 نإ الإ نيجاتممملا نضرف نم عئتميو ايرلاب سائلا عيبي و تابكرلا ىشلتي يسعي نأ ىتح ايندلا ةبحم

 هلا 3 ل 3 1 ين حب 4 : اى 3 ل لاقو . تأ هللا و رمألا ا ةيلإ 2 وحج 1 نأب كلذ م هلعأ امن ا دمحم يلع نو فتش

 ءامدلا ! ةثالث هكاحلا مكح اهيف ذنب يتلا رومألا ةلمج .ةئامثالثو نيتسلاو سداسلا بابلا يف
 .15 :حتفلا] 4 يتم 2 ٌبِضَغو # :ىلاعت هل وق ىف هيف لاق و . ريم أ :لاومألاو صضارعألاو

 هودحلا نم مهيلع هتماقإب رمأ ام وه هدابع ىلع ايندلا يف ىلاعت هللا بضغ نآ ملعا .ةيألا

 0 1 انلا بح هتسا 0م اهاد دححلا - كمنتت أم ةرخالا هيضفغ امأو هما ب يب رعتلا و
 يجر ؛ر م و ن* ى 3 ب يا وهف يف 3

 امير هئأل بضغلا ةلاح مكحلا نع مكاحلا ىهت امنإ :لاقو .مهفاق رافكلا ىح ىف الإ ريهطت

 رمألا نأل ةيئيحلا كلت نم رجألا مرحيف هسفن ذقحل دودحملا نم ىفشتلا دودحلا ةماقإ هم طاح
 طل



 1 0 58 3 0 1 2 ١

 : 8 : د - 37 ا الت 0 داعفصلا تتحعاو لاوعالا دبعش امنرو ءرابجعلا هم - كش مدن و ىو تش هدأ منو كأم اهنا دو ساما

 : ١ 0 ' ١
 55 5 3 - 5 5 3 و ب مف عاشلا هأ هسنا احح اهنزو بيصغلا# :.تتحالا فش ييللاب ةعباثشلا تءاححف سانا ع

 دهقت اراشطا نب تاسأ 3 ىرتشملا اش اييانصأ ميش تافثنأ .2 كيسا بيباو | نقب اعيجهب همياخلالا آيت ل ماسح ا اها اف كة 3 هز |:دللك اعاوج 0,

 دش أنش مهبلأ هجرت لددع ثادههلس افي | ينقع دريل مسح | 8-00 ' 0 32 055 3 عا : 9 3

 ةدفحلا ةيوجلا امض ةايحح اتا امل 1 رك نرش امنا هلك كلذ

 ىنص !اتشعت وييستعت بتتاتدحعلا يت

 هل كجي الو سانلا تويد هيلع نس ىلع صحلا ب اكو .

 يعاش قياص ريغ يف هلام فأتي ال ىتح هيفسلا ىلض رجمميو يعنأل ميقملا نا ىتح كاف
 كالذك ه لقانا قاما وه اهنا تاسن نأ وى هقسلا 5 جو اصأ هاماق هل اهلعج دق ساعت هنلأ لاح

 وه 5 نأ هيما ا ه هلآ هحيلأ 0 ةعشتلا 04 3 ت يلآه دك اد كعبذد ل 3 هان داعلا سانلا ىلع 2
 2 7 0 1 كا

 دوهش :ع ؟« الان يهباصحج كلذ لصاو ف اسألا ملدلا ريف رادبا يت يوشحلا ف وهيتع امن

 يه عس 'دحلاصيو اضعب مهب اولمسَه نا دقمأل 2 رمش كلدك 3 مهنا مضسأ دهئاصمو مهجع مص

 ا ملاو ةاقاسملاب هحما ار هيلع كللأ 00 "ع 3 نيدملا اجرح اذا مل ثياع

1 - 

 32 00 ةناعجلا ءاطعإ 5 طيقللا َّ ةطقللا 2 اره 5 2 بإ ومنا ءايحلا يش ههيتع عبس هو 2 راج الار 3

 58 لإ مجم ؛ أ 3 5 رك : 38 0 5 53 5 8 2 1

 . ساما كال اكألإ ولف انا مهلباحعجلا اتا مهنا معها هم دثللد اعك لع !اجح انكم بالا
 32 32 8 3 اي 2 3 تس 3 دمأ م 9

 : 0 ل لمح 500 . 00 2
 ىف الا دعم نوف مستلم ال ةكتالملاك كونوكيف ةفلاجم مغ نم ىرقتلاو بلا ىلع كوتئراعتي ميلك

 5 م 2 92 11-5 م ل

8 1 5 8 8 4 3 00 5< 1 8 . 
 عامش الع ا يس ىف خوف هنأ 3-00 ريش سيحل وش لجعل ةكق تاملا 1 اعانو 8 ةنملا ومحل م ل عشت 5 00

 3 "دا 5 00 هي .

 0 - 0 0 0 0 5 1 نا ١ 9 0 1 . 0 ل
 عيساب كلصاحلا ةمعنلل ا كش كلذ ع بفلإق تاقولاو ايادهلتاو ةبههنأ اماو مهب اج رك_ايعسا روسألا

 ١ 8 0 ا ل ب لل 0 : : ١
 3 ” ول 6 0 0 8 ف يهف 8 : مك 0 ييقب ال اثق ولأ تاك نوعا 3 ىلا ه 3 ام م 3ودلععت رخخإ تاون :ف ءاملاو

 8 كب سدس لال ل : 8 3 رق م” .: ةدم لوط لاملا ينشاف نم ةقارلا زريشتل اج , ؛ثدملا دعب ةقدسصلاو فورعملا ءاود يف ةغئام

 ل 5 5 | 1 م 0" 7 5 7 دارنا عراق .
 نيا ىذا 38ج ّ 3 3 1 نك طيس ا 3 كمت 3 تامان ىف هياش داش ام ال واق ال وأ ةتحاح ةهاطعإ ةح احم ةهدحو 8 ات نأك ولف هديب ىف ناسا وك

 . 8 3 - ةمال 5 3 هاج 2 6 0-00 0 5 ل
 كلذ ىلع هنع بشغلا كوزي نأ هنسئل دقحل < نصلح هنأ ىف :ةداصلا هم راقص : ةكرشلا لمتحي 8

 1 0 5 1 5 3 ا: م تل ىلا ا هدا 1
 و ؟ كب ه5 ا دو بسلا هن او ههسناو ةشياخو .فيلإ كاق اسيد مىتح دحين دماكأ 'مه ما فقلأ بتنش فقحتل

 م 1
 ااعت هللاق ١*[. نيسمإ # ذي 2 :ىلاعت لاق هامهط ىناعت هللا نأ ثيح نم شاشبلاو

 هك

 اه لامع مأ قحلا باطخب اهولمع له مهلاسعأ ىلتبا كلد ادلمع ذاك هب مهملك | امب هدأبع ىبتبي

 لاو لاق مث كلذ يف: لاطآو كاملا مون

 ا فتحنا كلذ هطقسأ امل كلذ نكيلف دودحملا وى 02 دحلا هماقإب 5-3 حرفلا . 0 مكاحنل 5 2 ناك

 ممل تعب
 1 : ىلاعت هلوق وهو «ثلد د ريغل 25 'ارشلا 15

 هكييتت اس ىنرلا م بعصأ هدو رشملا ماكحألا الا لئاسم ين اتدنع سبلو :لاق .ه تالا 06 ةيئاطملا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا هل

 لام نم هريغ يطعي نأ نع هسفن تهرشف بجح لمكأ امل هنأ ههجو نإ :(باوحلاف)

 يضرم ىف ةيصولا تناكو داسفلل آعفد ًاضورغم ًابيصن ثراو لكل ىلاعت هللا لعجف .ًائيش هثروم
 درو كلذلو هرمع ةدم فورعملا نم ١ هب لخأ ام للخ ربجيل ةضيرفلا عم ةلفانلاك هريغ وأ توملا

 اذإ ةقدصلا تسيلو رقفلا فاختو ءاقبلا لمؤت حيحش حيحص تنأو قدصتت نأ ةقدصلا لضفأ

 كلذ نإف : يأ هضعب يف ىنعملاب ثيدحلا ,اذك نالشلو اذك نالفل تلقف موقلحلا حوولا تلي

 ببس ناك اذهف نيملاعلا بر هلل دمحلاف هتحص لاح ناسنإلا ةقدصل ةبسنلاب باوثلا ليلق

 .ملعأ هللاو ةروكذملا ةلكألاب هقلعتو هلك عيبلا عبر ةيعورشم

 ةروكذملا ةلكألاب هعباوتو حاكنلا ةيبعورشم قلعت هحو امأو

 سانلا يف دجو امل لكألا الولف لكألا نم الإ تأشن ام حاكنلا ةوهش نأ كلذو رهاظف
 لد ٠ . ”مكباّرع مكرارش# :لاقو .حاكتلاب يي عراشلا انرمأ امنإو ةكل ةكئالملاك سانلا ؛ ناكو ةوهش

 عراشلا ةعاط تحت كلذب نوكنل حاكتلاب انرمأ امنإف ًاضيأو 0 هركذ نم نويحتسي

 ىلاعت هللا عم رضحي امبر ءايلوألا ضعب لب كلذب باثنف انسوفن ةعاط تحت ال هرمأل نيلثممو

 ءامهنم لك نم ةيعورشملا عماج ثيح نم هتالص لاح يف هعم رضحي امك هعامج لاح يف

 انل اورفغتسيل انيرارذو انلسن كلذب رثكيف هنم راثكإلا ثروي حيوزتلا ىلع انل هُم هئح نإف ًاضيأو
 نم انيلع سيل انمو ائيف مهدوجول ًالحم انك اننإف انتانسح ةلمج نم ةحلاصلا مهلامعأ نوكتلو
 رع هللا رمأل نيغلاحملا هدالوأ رازوأ نم «مالسلا هيلع مدأ ىلع سيل هنأ امك ءيش مهرازوأ

 انلاح كلذب حلصيو انبر انع وفعي نأو انل انتيرذ رافغتسا لوبق انبر لضف نم وجرنو ءيش .لجو

 . حاكتلاب صضرغلا يف لصألا وه اذه

 هتامدقمو ىنزلا ةوهش عفد مكح امأو

 .اندالوأ نم انل ةلصاحلا عقانملا كلتل عبتلا مكحب كلذ امنإف

 .لمأتيلف . ىهتنا دابعلا ملاظم نم تابلاطم هتماقإ دعب هيلع ىقبي هنإف دحلا هيلع ميقأ ولو هنإف

 ةكئالملا عامس لجأل نآرقلا ةوالت ىلع ًائيش مدقي الف ماتلا رجألا دارأ نم :لاقو .ررحيو

 رسيتي مل نمو ءاهالعأو مهقازرأ فرشأ هنأل نآرقلا عامس ىلع ًائيش نومدقي ال مهنإف نيحايسلا

 مولع ىدعتي ال نكل ملعلا مهؤاذغ نيذلا حاورألا لجأل ملعلا ثبل سلجيلف نآرقلا ةوالت هل

 نارقلا ةرسصصحع نم وش امئإ يفيئاصتو يسلاجم يف كب ملكتا ام عيمج نا ملعاو * لاق .نارقلا

 قحلا ةسلاجم نع جرخأ ال ىتح هلك كلذو هنم دادمإلاو هيف مهفلا حيتافم تيطعأ ىنإف هلئازخو

 تاكرح نأ ملعا ؛هيخلأ نوع ىف دبعلا ناك ام ديعلا نوع يف هللاو» :لي هلوق يف لاقو .ىلاعت

 متيأر اذإف ةلاصألاب مهسوفن قح يف ال ريغلا قح يف الإ طق نوكت ال ةلداعلا ةمئألا عيمج



 ري لسرلا اهب تءاح يتلا فيلاكتلا عيمجج ةرمل ثايب يف :نوعبرألاو يداحلا ثحبملا

 ةهروكذملا ةلكألاب ةرهاصملاو بسنلاب حاكنلا تامرحم قلعت هجو امأو

 مرحف همراحم ءطو ىهتشا اميرف .هؤايح لقف هبلق ملظأ يغبني ال ام لكأ امل دبعلا نأ رهف

 تايم الولو نيكرشملا نم نهل باتك ال نم ءاسنلا نمو مراحملا نم مرح ام هيلع ىلاعت هللأ

 8 8 : ها[آل - .1 عزا

 ةرجشلا نم ةلكألاب دبعلا حاكنو فافعإلاو رايخلا باب قلعت هجو امأو
 ةئشانلا ةيعيبطلا ةوهشلا هيبس امنإ تاهاعلا نم ةهاعب آلا نم نيجوزلا دحأ ةرفن نآلف

 مارغت الو ةنع الو صرب الو ماذج الو نونج امهدحأل لبعح ام لكألا الولف لكألا نم

 ام لكألاب هباجح الول كلذكو اهئطو ىلإ ةوهشلا مدعل كلملا اهنم رشني ال امك ءانرقلا الو ءاقترلا
 عم هدبع جيوزت نم عنتما ناك الو حاكنلا ىلإ هسفن تقاق اذإ هدلاو فافعإ بوجو هيلع يفخ

 قادصلا نزوو جيوزتلا لبق ةراهصإلاب اذه قلعت هجو امأو .ًاراهنو اليل هتامهم يف همادختسا

 نإف بطاخلا ةباجإ ىلإ ةجوزلاو يلولا رطاخ ليمل ًابالجتسا كلذ عرش امنإف ةروكذملا ةلكألاب

 رثكو ابيجن دلولا ءاجو لمحلاب عرسأ ةبحملاب جوزلا ىلإ ًالئام ناك اذإ ةأر ملاو يلولا رطاخ

 اهناك تاصقتمل اصقتملا عرفو لصأو جورلل اهاهأو ةأرمل 1 ههاركأ هد رطاخلل صخغنملا رمألا مدعل لسا

 ىلاعت هللا هرمأ نمو :هراهصأ ماركإ نع يمع بببح اذإو بجح لكأ اذإ هنإف لكألا ن

 نيب قاتشلا دوجوو زوشنلاو مسّملا ةيعورشم بيس ىف لوقلا كلذكو «نيملسملا نم مهتالاومب

 نيب لدعي ناكلو ملظ املو فاح املو حو ٍهرْلا بجح امل لكألا الولف لكألا هلك هلصأ نيجورلا

 اهحوز ىحب ةأرملا تلخأ امل لكألا الول كلذكو ؛ذئنيح ةيناسفنلا ضارغألا ءاقتنال هتاجوز

 نأش وهامك روج الو فيح امهنم عقي مل يغبني ام الكأ نيجوزلا نأ ولو هتمعن ترفك املو

 .ءايلوألاو ءايبنألا

 ةعحرلاو قئالطلاو علخلا قلعت هجو امأو

 هوكذملا ةلكألاب راهظلاو ءالبإلاو

 هحراوج تعاج رطبو مارحلا نع الضف لالحلا نم عبش اذإ هنأ كلذو .لكألا ًاضيأ هببسف

 لعفلا اذهب ةبترملا هتلزؤع دق دنأ اوملعاف هيلإ نوجاتحي امو هتيعر حلاصم نع لقتشا دق ناطلسلا

 نيع يف هللا هملك هلهأ ةجاحل جرخ امل ىسوم ةصق اولمأتو ءةماعلا نيبو هنيب فئنيح قرف الو

 او.اشف دق اوئاكو ءام هل داتري هيف ناك يذلا شيحجلا ريمأ هثعب رضخلا كلذكو رانلا يضهر هحح اح

 كلذ براش هب هللا صخ ام فرعي ال وهو نآلا ىلإ شاعف اهنم برشف ةايحلا نيعب عقوف ءاملا

 ىندافاو ءةيليبشاب رضخلا تيقل دقلو :لاق ريغلا تح ىف هيعس هجتنا امم اذهف ةايحلا نم ءاملا

 هلوق ىف لاقو رمألا نسفن ىف نيئتطخم اوناك نإو مهعزاتأ ال أو عشا تالاقمل ميلستلا
 لع يعزل

 مه ناميإلا مساب مهب هيأ نيذلا ءالؤهب هدارم 1181 :ءاسلا] أسيا اوما َنْدَلأ امي 8 : ىلاعت



 0 تك يا اللا ثا ويلا نع ين : هاكالا دئاشع كاس ىف هاوجلا+ تنقاءولا هسا لاكإ ءاحلا 2

 523 ' . دال. 8 0 0 8 0008 : 0 ا كل 00 1 إما
 يزأ دسلاو رثار بلاي اش باغ و ام رحاشف هتحورز كلند يف هلآ سانا برقا نم ناش رجبف و ملص ضعت

 ردع ريغ نم ءاذتبا مه اهقلتحاو ءآ ايعلخف هشاح عاوبس نم حيرتستل أهنم مك وعب قكايعلا هكتلأاس تح

 كند 582 ةيييقل تقار اذأ مث اهنم رعهالف اهألعي انا نأ فلخو اهنم ىلاعأ جورتي نأ تلطو ا نقب

 30 007 300 2 ءا ىال 5 ها اى مو 0 كة 00 00
 أ اس ضي اا . 32 اهيعتضاو . م ماطللا مياوث م عاش لكان عا اكس الأ ٌةدعْلا تناتو هلذفتب ىل وأ اهتعحا مره سلط امير بدحتلا

: : 1 0 5 
 1 5 3 . ' ىثنأ وأ ثذ عيضر دلو دوج و وو شاق لاوز وأ قاللط وأ فارق لوصخ كلع 1 0 ا ل 8 1 5008 00 وا . - 7 0 0

 اننا عع لاس ومش 2 :

 8 0 00 ل هك سو مثلو سك 0 2 ا ' . تا هاا 8 عل 0
 اسف لا نع ةتححا كايسئالا جو رعي الثنو ٠ ىحلا وش نمس كالولا عزني ذب ىنتح هلك كلذ دردح د

 لكلاب هياجححت كلذ لك اهن جأب ةعض ملا ىلع حشي

 نيدلاولاو دالوألاو ةجوزلا ةقفن ةيعورشم هجو امأو
 م 9 0 3 3 ١ امباج : ايدالو اء انتاحوذ ىوقح ةيداث ا نع اتيجح انلكا اسل انإف . اكالاب انباححت كلذ ناك امئاف

 كالا نم انل لصاحلا باجحلل مهقرقح ةيدأت نع انافغو انمتاهبو انقيقرو انبراقأو انيدلاوو
 نمو مهمحاز ةليم لاصق كانو بدلا ولأ قح ملقعل كلب رعؤلا نأ ىلإ انحتحا ام باححلا 5 0 / ملف

 . 8 5 00 38 هايم ها يحال[ سا ا ا 1 3-2 نا
 سهلمجت عم نداحيإ ىف ايبس اناك امهن وحل انيلع قحللا يف نادلا هلا ديزي بئارشلا نم مهب لقحلا

 امض مو انتيحص لاجل ىفو انينوج رو اتيان و كيلومط للاخ يف انتمدحوو انهومضو انم هيه 00 3 .-ِ 0 ا. 1 اءسل 11 1 كة اسيد 8 8 :

 انقدقر ةقفن هحو امأو

 ال ءيش يف .اراهتو الين مهيلع انريجحت ىلع مهربصو انل مهتمدخ ىلع مهل ةافاكم وهف

 5 - . ص 3 اةدلمحاو نحلعلاو 3 ردنا 4 تت كلاب انن اهعبشت ة تكلف مئاهبلا امأو ءفيع ةماق الا اندحأ هطتسي

 انعاتم انلمسح نع اضف ةسقلب اهيلإ يشعي نأ ان اندحأ حيطتسي ا يتلا 5 5 كيعبلا دالبلا 1 انتعتسا 0

 املأ 2 وضحا ةهدش مم وا ديدات - ائباسحا )ص ل مث تاسشح مالا مال كاسح ى أه 3 اهيلع
- - 32 00 53 8 233 5 

 . هلعأ 53 هللاو لكألا ره

 دودحلا عيمج ةيعورشم قلعت هجو امأو
 رهاظ وهف اهعم ركذي امو ةروكذملا ةلكآلاب

 رح ريغب سفنلا لتتف . ىلاعت هللا دودح يدعتو ىسف اسبر تاوهشلا لكأ اذا ناسنإلا نإف

 ماع :

 لاسمسق 2415 ' فاغ] #4 وب كرش نإو# :ىلاعت لاق أمك هللاب او رفكو . |طايلاب اهنمإ يذلا

 تعشمتجا ' هتاسنالاثو نيتسلاو عب عيايسلا تايلأ يش ل !اق ود ءرملعأ هنا 8 كلذ ى لاطأ 3 انمؤع كرشملا

 ال ويه ةميطع ةيانع يي هلأ ناكو هيدي ىلع تبثو ءةيناثلا ءامسلا يف ءماللاسلا هيلع ىبسيعي يحاور

 مث تاومسلا يف نيذلا ءاببنألا كلذك و هعم هل مقو ام مكذ يف لاطأو نألا ىلإ يتيب ت نع افغي

 مهر دم رمذعف لب :.تلق م تنأ اب :تلك السلا هيا ميهأ بإب تعمتجا املو : لاق

 كتراشأ امق : هل تلقع اهوذدختا ىتل ١! مهتيلا ىلع نحلا ءاير كلاب نولئاق مهنأل : لاق 1 :ءابألا]

 ندب فوذحم هرايبحعو ءادتبا ةءاشإا اهنا ملعأ ىلإ مل تلقف اهملعت تنأ : ىل لاق اذه كلوقي



 دوو مسرلا اهب تءاج يتلا فيلاكلا عيمج ةرمث نايب يف :نوعبرألاو يداحلا ثحبملا

 0 ريسرا | نسلا رسكو نم م +شاوا هج رج وا وضعل : هطقو سانلا ةعتمأ قرسو مظعلاو نسلا رسكو نيعلا علقو سأرلا حش وأ هح رج وأ وضعا مطق د
 ا
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 ١ ةفسقلا  ش راجو لاملاو عضيلا ىلع لاصو .اطابلاب انلا فذقو ىلزر محلا ايلا مشو 0 لهل
 ِ 8. - 3-3 5 0 همام أ

 ءةيعاخلا ناميألا فللخي رامخ وو أئيمي 00 سائلا بلع نأ ىلإ املا حوحأف ءانح امن ُث مى
 0 2 ةيرسأ نا 0 »# اك ةيللل مام كو

 يم عضو كنقعل لإ كسفن عسسل ولو نيجاتحملا ىلع لاملاو ماعلعلاب لخبو هقداصلا ام ميو هم رسال نأ نأ هللا "7 017 00 اعاأأ ادا . ةقوامأإ . 33

 هللا اهاع كلذلف دئادشلا يف هديب ذحا ما هتلاض د» وا هضيرم ىلاعت هللا ىفش نإ الإ هللا داع

 . 1 كدا ىلا 5 - 0 27 8 7 78 1

 ب هل لح كرك ةميحعم مطعل كلذ لك هب هس اهنا ةيسللم ىاع ردق ىتح راقملا ب
0 

5 
 2-00 عابلزإ اة لإ
 ل 2 يس انسب ةدبدللا

 يع رشلا لكلا ءأ ىمرلا دس لكأو تاج وأ ةلمج لكألا كت هنأ ولو لكألا باجح نم هلك كلذ

 >5 0 م : . ب يراوح امثيف ِ اح اذأ ءرخأ هملكب امير 08 .ايلك اهأنمدق ىلا دودحلا هده قادعتا رش هج وأ يحل تفعضلا

 يح دينعلا 1 لتي ع ع ركالا جل ل كلدمم بوحلا ةدشس م تفلكش *يإ ةيلق كاان "ا هَ ىماواكلا كيلا
 هم 0 7 اعل ب 7 3-3 0 ءااس 30 - 0 7

 الو ولع ريغ ىلع ةداهشلا لمحت الو .تبذك :اهيف هل هللا لوقي ىتلا ةلطابلا ىونعدلا يعذ'

 عك خورشملا لكالا لكا و لكاي ولإ ريب 3 هنم عقو أمل طقف خورشملا لكألا زكأ هأ اماعط لكأي ال ناك هنأ ولو ملع ريغب سانلا نيب ىضت
 همس تاحصأل اوداقني نأ تانصلا ةهدش تاحضأ ىلاعت ءانلآ رمأ كلذلغ .كلذ نم ا يس

 6 م

 اسنإو .اكالأب لصاخلا داستلا 00 دوح ولا مالقنل افيحو دودحللا هده مهيلع ماشلاو مهتم اوصتقيل

 0 0 َ دعا 0 07 50007 اطول 5 7 : 8 كا
 1 بأ كك ثا 0 ةسوس نك و 0 دسك ا جت بنذلا كلذ يف حبقلا ةدايزل موص وأ ةوسك وأ ماعلعإ وأ قتعب ةرافّحلا هودحلا ,نشعب ىف جرش

 يسع 1 : 7 2 5 5 0 8 000 02 8 0 9 5 0 هلا جرا
 ماللكلا ىىش هملإ ةراشإلا ميسا مل اشم ىصاعلا كلذ ىلع هاما 4 هه اىناف اناجيج ةراغكلا الوجع م

 .ملعأ هللاو ناشمر موص ىلع

 هرييدتو هتياتكو ةبقرلا قتع قلعت هجو امآأو
 ةروكذملا ةلكألاب دال وألا تاهمأ عبي ميرحتو

 ال لو ةمدخللا م هديس مس اعف أم ريلظنب ديعلا ةلباشم ريبدتلاو ةباتكلاو قتعلا بيس نأ وهن

 نئم لمحت كيك كاردا نع لكلاب هياجحل ةئياقملا كلتل ىدتها امن كلذب ديسلا رمأ عراشلا نأ

 لجو رع هللا نأ ولو .نيسلاعلا بر ل هيف كلملا امئإو ايقيقح اكلم سيل دبعلل هكلم ذإ قئالخلا

 ا : 9 عا وج 2 7 ل مكحتك عداتتس عمم ديعلا مك ناكف ا دع بححت تحت هلضداام ا!شعلإ فقح قيف لا |عج

 تدز اما :مالسلا هيلع يل لاثف مهنم مهيلع ةححلل ةماقإ مهولأساف مهريبك هلعف زب كلوق هيلع

 ةرسقلاو ءبقكوتكلا : ىنعي .ةثالثلا راونألا ىف كلوق اسف :هن تلقف "هيلع رمألا ناك ام ىلع

 ىرت الأ موقلا ىلع ةجحلل ةماقإ فيرعت نع ناك امنإ ال :لاقف ؟داقتعا نع كلذ ناكأ سمشلاو

 ناك امو اد+ :مسألاا هيون لع ْديهْزتإ ةهليتان اَنْتْجَح َقْيَيَول مقكباتك يف ىلاعت ىحلا لوق ىلإ
 يف نودقتعي موقلا نكي ملو :لاق راونألا كلت ال ناعنك نب دورمن هنأ الإ هلإلا يف موتلا دافتعا

 قيقد مالكي كلذ يف لاطأو اهرتحن ىنلا ةهلآلا نودبعي اوناك امنإ مهنأل ىحلا هلإلا هنأ دورمنلا

 .ررخيو ٠ اساتيلق



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا يع

 مكلوخ مكناوخإ» :ثيدح هانلق ام ديؤيو .مهفاف هحلاصم فعاشضل ةهالول هيلو دي ىف لفطلا

 نإف نوقيطي الام لمعلا نم مهوفلكت الو نوسيلت امم مهوسبلأو نومعطت امم مهومعطأ

 ةهروكذملا ةلكألاب دالوألا تاهمآ عدت عدت ميرحت ةيعورشم قلعت هحو امأو

 نار« اك نب يلع دلو مأ قوقح يسنو بجح يشب ل امك مل دس ذأ وه

 هللاو لكألا باجحب لصاحلا لهجلا كلذل ةرافك اهقتع ناكف دلولا يف ةئامب طلتخا اهءام نأ عم
 .ملعأ

 مظعألا مامإلا بصن ةيعورشم قلعت هجو امأو
 رهاتظف ةرحجشلا نم ةروكذملا ةلكألاب هئاون رشئاسو

 الو دودحلا نم ءيش ميقأ الو ماكحألا نم ءيش ذفن ام هباونو مظعألا مامإلا الول هنإف

 قلخلا باجح هلك كلذب لالخإلا لصأو هلك ملاعلا ماظن دسفي ناكو راعش مالسإلا نيدل ماق

 ضاق الو مكاح الو مامإ ىلإ سانلا جاتحا الو .هللا دودح دحأ ىدعت ام لكألا الولف لكألاب

 فشك نيذلا ءايلوألا ةفئاط هيلع امك ةبلاطملا لبق اهبابرأل هيلع يتلا قوقحلا يطعي ناسنإلا ناكو
 ةرورض اوجاتحا ةروكذمل ١! ةقيرطلا ىلع ىشملا ىلع نوردقي ال قلخلا ناك امل نكل مهباجح هللا

 مامإلا الولف ًاضيأو .نيدرمتملاو ةقسفلا نم مهميرحو مهلاومأو مهسوفن اومحيل مكاحلا ىلإ

 ركاسع ىلع فرصي جارخ صيلخت ىلع دحأ ردق الو لاح لاملا تيبل مظتنا ام هباونو مظعألا
 يف نآللا يل رضح اف اذهف نيملاعلا بر هلل دمحلاق نيعمجا ىقلخملا حلاصم عيصت تكتلاكف ماللسألا

 تورألاو توست 2159 ىلاعت هلوق يف :ةثامثالثو نيتسلاو نماثلا بابلا يف :(لاقو)

 ًانيع ه ولعجو هب قولخملا قحلا اذه يف اوطلغ هللا لهأ نم ةعامج نأ ملعا [+ :مامنألا] # نَحْل

 #« توكرشم اَمَع لستر# ةيآلا مامت يف ىلاعت لاق اذهلو ماللا ىنعمب انه ءابلا نأ قحلاو ةدوجوم

 :ىلاعت هلوق يف ماللا نيع يه انه ءابلاف قحلل يأ ىحلاب ىنعمف ءابلا لجأ نم .1" :لحنلا

 ال ىلاعت قحلا نأ كلذ حاضيإو لاق .[51 :تايراذلا] 49 نرد الإ نضإلاو ّنْلل ٌتتلْس امرا

 امف مال يهف :ةيببسلاو ةناعتسالا يضتقت ءاب لكو ءيش دنع ائيش قلخي امنإو ءيشب ًائيش قلخي

 كلذ يف لاطأو ؛هب قيلي ام بسح ىلع قولخملا كلذ هدبعي نأ وهو قحلل الإ ائيش هللا قلخ
 عطقني له عونلا اذه يف انباحصأ فلتخا : ةئامثالثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف لاقو « لمأتيلف

 هئاهتنا مدعب :لاق فشك نمو هئاهتناب :لاق فشكي مل نمف .أل مأ ايندلا ةدم ءاهتناب هصاخشأ

 ِاَلْوَه لاف :ىلاعت هلوق يف لاقو كلذ يف لاطأو ةنجلا يف قاب يناسنإلا عونلا يف دلاوتلا نأو
 را ع عل

 مكيدحت أم نوملعت ال نوبوجحم اي مكل امف : يأ .[06 :ءاسنلا| كايد نوهقففي وُداكَي ال موق



 1 تمظعو اهتيترم تلج نإو ةبالولا نأ ناب يف :نوعبرألاو يناثلا ثحبملا

 :نوعبرألاو يناثلا ثحبملا

 يهف تمظعو اهتينرم تلج نإو ةئالولا نأ نادب يف

 ًادوحوو ًادوهش ةودنلا نع ةذخآ

 ءايبنألا اهنم ذخأ ىتلا نيعلا ىلإ مدقت ايلو نأ ولو ادبأ ةوبنلا ةيادب ةيالولا ةياهن ىحلت الف

 ام ىتمو هدعبو مهيلع حتفلا لبق يي دمحم ةعيرشب نودبعتي مهنأ ءايلوألا رمأ ةياغو قرتحال
 نع ذخألاب اولقتسي نأ مهنكمي الف دادمإلا مهنع عطقناو اوكله لي دمحم ةعيرش نع اوجرخ
 .ةلثي دمحم نم نودمتسم ءايلوألاو ءايبنألا عيمج نأ ةقباسلا ثحابملا يف 6 مدقت دقو .ًادبأ هللا

 الخل ىلع ه ريغ وأ ؛مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرشب هتلاسر لبق دبعتي ناك ليَ هنأ كلذ ديؤيو

 ولا ىف لوقلا كلذكو هيلإ هب ىحوأ 2 عبتاو ديعتلا كلذ نع عطقنا ىحولا هءاج املف كلذ ىف

 و ةيرشنلا وبن نأل اقسم هب لمعي هلك حتخلا دعب ولي دمحم ةديرتل فاوملا م اهلالا هتياغ

 هعلطيو 0 دمحم ةعيرش يلولا كلذ مهفي ماهلإلا كلم ريصيف ٍةلي هللا لوسر تومب تعطقنا

 نع ذخألا مدق يلولل حص اذإف ؛ةطساو الب 2 هلا لوسر نع اهذخأ هنأك ىتح اهرارسأ ىلع

 هللا يلإ مهئاعدل ردصتيو ةيدمحملا ةمألا دشرب نأ حصي كانهف ةطساو ريغ نم .ة هللا لوسر

 لع هللا لإ أَوهَدأ لبس وذم لق# :ىلاعت لاق ل هللا لوسر نع ةباينلا مكحب لجو رع
 نمو .ادبأ ةوسنلا قحلت ال ةيالولا نأ كل ناب دقف .ةيآلا ٠١8[ :فسوي] كَّىَعَبَتأ ِنْمَو أنأ َةَرِِصب

 نيدلا ييحم خيشلا هلاق امك هدارمف ةلاسرلا ماقم نم متأو لمكأ ةيالولا ماقم نأ نيفراعلا نم لاق

 قلعتملا فرشل كلذو هتلاسر ماقم نم لمكأو متأ هسفن يف يبنلا ةيالو ماقم نإ :«تاحوتفلا» يف

 قلعتب ةلاسرلاو .ةرخآلاو ايندلا يف ماودلا اهلو .«ىلاعت هللاب اهمكح قلعتي ةيالولا نإف هماودو

 فالخلا بصن هولاق امب موقلا نم دحأ دارم سيلف فيلكتلا نمز لاوزب عطقنيو قلخلاب اهمكح
 نم اوبرقي مل نيذلا ىلاعت هللاب نولهاجلا الإ هلوقي ال اذه نإف ءايبنألا ةلاسرو ةيالولا قلطم نم

 له ىبنل !ا ريغ ةيالو نع مهضعب لثس دقو . كلذ نم ءايلوألا اشاحو اهلهأ اوفرعي ملو هترضح

 يبن لك ةيالو نأ هيلإ ليمن يذلاو ءيش كلذ يف انل دري مل :لاقف .يبن ةيالو لضفت اهنأ حصي

 نوملعت امنإ هللاب ءاملع ايو ؛لقعلاو مهولا هلبقي امب يهلإ ربخو ثيدح هلك عرشلا نإف ءدب
 مهي ني رك نم مهيلأي ام : ىلاعت هللا لاق «نيعلا ثيدح وه امف مكدنع ثدح نإو ًاميدق

 ثدحم وهف هوعمس نيح مهدنع هملع ثدحف .يلزألا هللا مالك الإ وه امو [؟ :دينألا] (ْبّدَح
 دقو يتأي نأ لبق ادوجوم ناك هنأ مولعمو فيض اندنع مويلا ثدح لوقت امك نيعلا ميدق نايتإلا

 هلف تاملكلا هيلع تلد امب ىلعت مهفلا كلذكو اهب عمسلا قلعت ةثداح داوم يف نآرقلا ءاج

 ةقيقح فرعي نأب دبعلا بلطي ال :لاقو .كلذ يف لاطأو هجو نم مدقلاو ءهجو نم ثودحلا

 عقي نيح ةمايقلا موي قحلا ةيؤر مرح اهلوأ نم لكو لجو رع هللا ىلإ تافصلا رابخأ ةبسن
 هب كرشي نم الو ىلاعت قحلا لهجي نم نجلا يف سيل :لاقو ؛ةرسح نم اهمظعأ امف يلجتلا



 ماع كا م الع 2 ىياد ٠ مهحأر هرأ كوقاوه يذلا ينابر لا ىح ولا مهد / كلذ

 تالا نا نلسو ؟ باتحا الو .هرهظ مسصصق ام هلشف دق هلوك ع اضف يب مايقع يف تاك

 سل اقم بل مال 0 وش اييبلا 1 رشسلا يحو مهيلع ىقبأ هنأ ءامل و دألاب ىلاعت هللا فلعل كيا امناو هامش

 نما لاقت هلأ ذأ دعا :1تاحوتفلا» :م دهشتلا ى اع مالكلا يف غب لاقو . ىهتنا يح 0 ةحثأ ب

 5 نا هنأ 2 ةفايشلا 3 3 ىلإ لهمجمب ذعب قولخم لك نع ةلاس باب تكسملا

 ماضع لا مشقل ”#“ هاو ا نامجرتل مدح ريشا 2 ىم لاقو . ىهتمأ انل نوت لا ىغبني كيأ 53 8 هذ كل

 لفسأ يف وه نم رضني امك هيلإ رظنلا ث رإلا قيرط نم هب انتفرعم ةياغو هلوخد انل خدنسم يبنلا

 ار انغلاب دقو .ءامسلا بكاوك ىلإ نصر الا لها لني امكو نييلع ىلعا ىف م يق ىلإ ةنجلا

 5 عل 3 ما ا 3 5 3 35 1 هم حا ص لاقو . قرتحي نأ داكف الوخد ال ايلجت ةربإ مرح ردق ةوبلا ماقم نم هل دتف هنأ ديزي ىلأ تيشلا

 ملكتل ةوبنلا ماشع ىف أ قوذ اه دنا ملعا : «تاحوتفلا) لع ةئامعب رأ و 32 بتسلاو يناثلا تانثا 0

 لوخد انم دحأل ممصي ال هنأل طقف ثرالا ماقم نم انيطعا ام دقي كلذ ىلع ىلكتن امنإو هيلع
 - 8 لل - م 0 ا 5 ! 2 2

 دقن : ةئامتالاث و نيتسلاو عباسلا تبابلا يش لاقو .ءاملا ىلع 3 وجئلاك مأ ص آهناو ةروسنلا ماعم

 روثلا دلج م ةدحاولا ةرعشل كلا رادشم . لع هللا لوسر أهان فتحا ىتلا ةيدوسعلا ؛ ماعم يا تيلطعإا

 هيلع نشرتقا نم تداكت هنا همر نيدلا ييحم خيشلا سف وص ةدهق . ىهتنا كب مايشلا تعلفتسا ايمق

 .ملعأ ىلاعت هللاو ةوبنلا نم مظعأ ةيالارل ١ : لوقي هنأ

 ِث لاطأو ر سانلل كرشلاب لوسوسوي نيدلا مه اوناك كإو نيك رشملاب هب رافكلاب نوقحلم مهف

 ىو مسب نكلو .راحيو .لماتيلف كلد

 لوسر كثتناوم ماوي 055 هبا يض 0 3 عمقو اف ىلإ ملعأ هّللاو سلا اذهب ةراشإلا نأ ملعاو "ةه كح 0
 -_ كا _- ١

 يح عسي نأ نكمي 5 ام : نافو وبلا كلذ ةياحعيعلا لوقع تيب رطضا نيج تايثلا : نمت :

 ربثملا دعص لب لاح هيلع ريغي مل .هنع هللا يضر ركب ربأو هروصقب مويلا كلذ هسفن ىلع دهش
 1 0 يرضع نب كا
 ١[. + :نارمع لاا 4س ِدِلَْق ني بَلْ ده ٌلوُسَي اَّلِإ دمحم انو :ارقو

 ءمدقتلا ه ةمامإلا قحتساف ةعامجلا ىلع ركب ىنأ لضف سانلا اففرعو سانلا 5 كيش رب هلع محلا

 م وأ د ردم ىف ركو يذلا رسلا كنف لهج نم الإ هةنعبب نع فلخت امو قاس ةعيأبا: نم هعياب امو

 كاك نم عجارتف . ةيأل

 ىباع هلضفب ةتايج ىف هل اهش د هاللأ لوسر نا كلذو ال

 هللا لوسر تام موي الإ ر مرسلا كلذ هكح ريب ماو رص يف و يذلا رسلاب ةعامجلا

 ا
 نايرجل لحم هنأو قح 5 ا للا لوسر توم نأ هيف دهش ماقم ىلإ هلوصو ركب ىبأ تاب لصأو

 املو مداح و كلبأ ىلع لكوتو وحلا بناج ىلإ هبلقب ركب وبأ د 1 ىت كانه 3 ةساع ةيبوبرلا مانكحأ



 رضا ءايبنألا دعب هيب !! ءايلوألا لضفأ نايب يف :نوعيرألاو ثلاثلا ثحبملا

 :نوعبرألاو تلاتلا ثحيملا

 ءابينألا دعي نييدمحملا ءابلوألا لضقأ ْنأ نابي ىف

 نيعمجأ مهنع هللا يضر يلع مث نامثع مث رمع مث ركب وبأ نيلسرملاو

 فمع ىنط يق رعشألا نسحلا ىبأ خيشلا دنع ىعلعق ءاقلحتا ةعبرألا ابل 1 ب بيث رتلا اذه و

 يبأ ىلع :هنع هللا يضر ًايلع مهميدقت يف رضفاورلا هب ثبشت اممو .ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا

 كلا كقلخ بحاب ينتلا مهللا» :لاقف يوشم ريطب يتآ .ةل# هنأ ثيدح .هنع هللا يضر ركب

 يف يزوحلا نب ا ةهركذ ثيدحلا اذهو (هنع هللا يضر يلع هاتأف ةريطلا اذه نم يعم ز اكأي

 ىلع سانلا يضرتشاو ةلطاب اهلك هقرط لا :لاقو م اجا يبه لا ظفاحلا اهلذ قأو ؛تاعوضوملا)

 هللا يضر يلع نع ركب ىبأ ليضفت يف ةنسلا لهأ ليلدو «كردتسملا» يف هلخدأ ثيح ىكاحلا
 ع 3

 ه3 كمت يش ركع “يشب نكلو ةاتاسص هب ك مرض 3 مكب م وبَأ مكلضف اه حيحصلا ثبيدحلا ءامهنت

 كعب , سانلا رمح :ىوعن انك :لاق رمع نبا نع ىراشبلا يفو مهلضفأ هنأ يف حيرص نصل اوهو

 : يرعشألا :سحلا وبأ خيشل ةيشلا لاقو .انيلع كلذ كني الو نامثع مث رمع مث ركب ربأ ا يبنلا

 ريح ةلابسب :ىأ ء اجو ع هللا * مق اض لا بعل باز ام هنأ ؛فنق هللا ىض رو ركب وبأ كد لمصف اممو

 اقوصرم نكي مل كاو :مأ نمم هريغ حع تيكامك رفك ةلاح هنع تشب مل ذإ هيلع اهيف بوشغس

 قلعتم ذإ ؛ناميإلا عم ال ديحوتلا مكح عم رئاد ةداعسلا مكح ذإ .6# يبنلا ةئعب لبق ناميإلاب
 ةرمغلا ن امر ىف بانك الو ريح الو لجو ع هني نع قداصلا هب ءاج يذلا ربخلا وه املإ ناسيإلا

 لوف طيح حق هرخ ناميإ أ .دع هلا يا ركب ىببأ ناميإ هب لامني ىنعا ةريخلا لبث اق ىتلا

 ءالؤه مارتحا ىلع نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا قبطأ دق اضرلا نيعب لاز ام ركب 57
 اددهاش مهئألف ةباحصلا امأ ان ركذ يذلا بيترتلا اذه ىلع مهميظعتو هللا دنع ءافلخسلا ةعبرألا

 . ىلاعت هللأ دنع ةءاضفألا نع نيئينملا هلعقتو د هل وهب ةنرتقملا لاوحألا نئارشب ركب يبأ لصف

 ركب ى بأ ىف ةباحصلا دئاقعب فرعأ مهنألو ةباحصلا دعب نورقلا ريخ مهنألف نوعباتلا امأو

 مأ ىف هتفيلخ هنأل .ةلي هللا لوسر ةفيلخب ىعدب ركب وبأ ناك امنإو :ءاملعلا لاق .هريغو
0 

 امل بقرتي راص هنأو هريغ نود هدحو هيلع دامتعالاب هللا عم هبلق ركب ابأ نأ يي هللا لوسر ملع

 راص ىتم هنأو ديرملا لامكل انازيم روكذملا ركب يبأ لاح موقلا لعج انه نمو :(تلق)

 وأ تومي دقف اذإ هخيش دقفل رثأتي ال راصو ل هلك رمألا نآو رادقألا نايرجل الحم هخيش ىري

 بابلا يف مدقتو كلذ يف لاطأو ماطفلا قحتساو ؛هلاح لسمك دقف رثأتلا كلذ لك ديعب رفس

 نإ :لاق نم هيف لاقو هعجارف ةعبرألا ءافلخلا ةيالو بيترت ةمكح ىلع مالكلا ةئامثالثو ثلاثلا
 مث ناسحالا ةبترم سانلا ةياغ نأل ةريصبلاو رصبلا ىمعأ وهف ةروصلا ىف لحي ىلاعت ّىحلا



 رباكألا دئاقع نابب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا عمم

 نييدمحملا ءايلوألا لضفأ ركب وبأف ل هتافو ضرم ىف سانلاب ةالصلل هفلختساو ةيعرلا
 ؛هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع كك يبنلا دعب لضفألا :ةلزتعملا نم ريثكو ةعيشلا تلاقو

 مهنم لضفأ ركب وبأف ةفلاسلا ممألا ءايلوأ نييدمحملا ءايلوألا لضفأ ركب ابأ نإ انلوق يف لخدو

 يف انلوتب جرخعو نامزلاب هنع رخأت نم قح يفو همدقت نم قح يف ءة# هتلاسر مومع ىلع ةانب
 لضفأ هنإف «مالسلا هيلع ىسيع ريغ تاومألاو ءايحألا : ينعي نيلسرملاو ءايبنألا دعب ةمجرتلا

 امك ةوبنلاو ةيالولا نيب يخزرب هماقم نإف «مالسلا هيلع رضخلا جرخ كلذكو نيقيب ركب يبأ م

 ةيفيدصلا قوفو ةوبنلا كلود ءمالسلا هيلع رضخلا ماشمو : هت رايعو «تاحوتفلا» يف خيشلا هركد

 مامإلا ركنأو ةبرقلا ماقم ىمسيو :لاق .ةهفاشم هسفن نع .مالسلا هيلع كلذب انربخأ امك

 رضخلا :هصن ام ؟تاغللاو ءامسألا بيذهتا يف يوونلا ركذو : تلق .ىهتنا ماقملا اذه يلازغلا

 .ملعأ هللاو .ىهتتا هتيالوب لاقف ةيفوصلا ضعب اشو هتلاسر يف فلتخا امنإو يب .يالسلا هيلع

 يي دمحم ةمأ ىف سيل هنأ ملعا : : ؛تاحوتقلا» نم نيعستلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا ةرامو

 مكحي أل ةعاسلا يدي نيب لزت اذإ نأ كلذو .مالسلا هيلع ىسيع ريغ رككي يبأ م لضفأ وه نم

 .ةلاسرلا ءاولب لسرلا ةرمز يف رشح :نارشح ةمايقلا موي هل نوكيف ١ دمحم عرشب الإ

 يف لخاد ريغ هنأل 6 دمحم ةمأ نم دعي ال مالسلا هيلع ىسيع نأ هجتي يذلا : ؛هتيشاحا

 روصنملا يبأ نب نيدلا يقت خيشلا لاقو .ىهتنا ةلملا ةمأ نم الو ةوعدلا ةمأ نم نكي ملف هتوعد

 ممأ رئاسو ةيدمحملا ةمألا رئاس نم لضفأ دنع هللا يضر ركب ابأ نأ دقتعيو :هتديشع يف

 يف ىتح صخاشلل لظلا موزل ةيقيدصلاب لي هللا لوسرل ًامزالم ناك هنأل مهباحصأو ءايبنألا

 ةئامثالثو ثلاثلا بابلا يف خيشلا لاقو .ِةقي هللا لوسر قدص نم لوأ ناك كلذلو ءايبنألا قايم

 هريغ ىلع هب .لضفو ؛دنع هللا ىضر ركب ىبأ ردص يف رقو يذلا رسلا نأ ملعا : «تاحوتفلا» ل

 ىوعد ىلع ةلالدلا ىف ةزجعملاك هل تناكف :ةكك لا لوسر توم موي هيف تره يتلا وقل وه

 ةهارك ةفالخلا هقاقحتساو هلامك يف حدقي الو مدقتلاب قيقحلا وه .هنع هللا يضر ناكف ءناركس

 كامو اًعيط ضرألاو ٍتومَسلا ىف نم ُدِمْي هََو# :ىلاعت لاق يهلإ ماقم كلذ نإف سائلا ضعب

 عراشلا رجحي ملو ًايئرم انلايخس يف هلثمتف .«هارت كنأك هللا دبعا» :هلوقب اهيلإ راشملا ناقيإلا
 هتبترم نم نأ ملعي عراشلا نإف ةروص هليختن نأ ال مانصألاك ًاسوسحم اندوبعم لعجن نأ الإ انيلع
 لك تعسو يتلا انب هللا ةمحر نم اذهو «ةروص الو دسجب سبل ام روصيو .دجي نأ لايخلا

 ال هنإف همامأ وه امك هفلخ ةالصلا يف هتاجانم لاح يف قحلا ليختيلف انلوق يف كش نمو ءيش
 ماعاف ةهج يف ره سيلو زيحتي ال ىلاعت هنإف .هللب ناميإلا ثيح نم امأو مهولا مكح اذه ردقب

 يف نهاتأف نهتأي مل وهو هءاسن يتأي هنأ هيلإ ليخي ناك لفي هللا لوسر رحس امل :لاقو .كلذ

 وه ذإ لطابلا ىلإ هجوو قتحلا ىلإ هجو هل رحسلا نإ اولاق انه نمو سحلا يف نهتأي ملو لايخللا



 وخلا ءايبثألا دعب نييدمحملا ءايلوألا لضفأ نايب ىف :نوعبرألاو كلاثلا ثحبملا

 اعوط ال ًاهرك ضرألاو تاومسلا توكلم هديب نمل دجسي سانلا ضعب ناك اذإف . ١5[ :دعرلا]
 ىلع رمألا يف لخدي ناك ولو :هراكو عئاط نم دب ال هنأ ملعف هريغ وأ ركب يبأ لاحب فيكف

 امك ضعب ىلع مهضعب ميدقتف كلذك ةباحصلا لكو نيد اذ ناك اذإ هدنع موقت ةهبش لجأل هرك
 انعطق ثيح نم امأو هللا مكح يف كلذ قبس هنوكل هنم دب ال مهقالخأ يف بيترتلا هب عقو

 انملعي ملو هدنع مهلزانمب ملاعلا وهف . ىلاعت هللا ىلإ فورصم كلذف ضعب ىلع مهضعب ليضفتب

 ةنسلا لهأ ةفلاخم نمو لوضفلا نم انظفحي ىلاعت هللاف كلذ نم هسفن ىف امب ىلاعتو هناحيس

 امك ةعبرألا ءافلخلا بيترت ناك روصنملا يبأ نب نيدلا يفص خيشلا لاقو .نيمآ ةعامجلاو
 يف فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا لاقو .ةمألا ةرئاد لامك رسو ةمكحلا بيترتل ًانيعتم هانركذ

 هللا يضر يلعف «نامئعف ءرمعف «ركب وبأ لي هللا لوسر دعب قحلا مامإلا نأ ملعا :«هتيشاحلا

 ءركب يبأ ميدقت ىلع اهعومجم لئالد رفاظتي ةريثك ةنسلا نم كلذ ىلع ةلدألاو .نيعمجأ مهنع
 رمألا نوكي نأ رمع نم دهعلاب نامثع ةرامإ تناكو حبصلا قلفك اهيلع فقاولل كلذ رهظي ىتح

 قافولاو تامثع ( ىلع رايتخالا عقوف ةفيلخ نوكيل سداسلا مهنم ةسمخ راتخي ةتس نيب ىروش

 هنم مهسامتلاو راصنألاو نيرجاهملا ءاربك عامتجاب ءهنع هللا يضر يلع ةرامإ تناكو هترامإ ىلع

 هللا همحر نيدلا لامك خيشلا لاق امك . ىهتنا ءمهنع هللا يضر هوعيابف هايإ مهتعيابم لوبق

 يبأ لضف ىلع لدي امم :ةثامثالثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاقو .ىلاعت

 هخيش عم هحتف لمك اذإ قداصلا ديرملاك يي يبنلا عم ناك هنوك هريغ ىلع هنع هللا يضر ركب

 ريو لج قحبلا بتاج ىلإ ركب ريأ درجت ىتح هلت هللا لوسر تام امف ةفالخلا ىحتسا كلذبو
 هللا نم نذإب الإ وكس الو ةكرح ىلاعت هللا عم هل سيل ! ًاصلخم ًادبع ءةلي هللا لوسر ىأرو

 ركب وبأ راص ىتح هيلي هللا لوسر تام ام : هللا همحر يلبشلا نبا دوعسلا وبأ لاقو .ىلاعت

 ىلع هللا نم ماكحألا نم هيتأي ءيش لك ذخأي ناكف هلي هللا لوسر نود ىلاعت هللا ىلع ًادهعتم

 :هريغل مقو امك رثأتلا كلذ لك رثأتي مل للك هللا لوسر تامامل كلذلو .ِةْيِيي هللا لوسر نال

 ىلع دهشو هعامس يغبني ال ام :لاقو مويلا كلذ برطضاو الإ ةباحصلا نم دحأ نم ام هنإف

 ملعي ناكف ركب وبأ امأو ءهعبتا يذلا هلوسر لاحب هتفرعم مدعو هروصقب مويلا كلذ يف هسفن
 انيس

 لآز 4 لس هلق نم ْتَلَخ ده ٌلوُسَر اَّلِإ ٌدّمَحَ اَمَو :ارقو ريثملا دعص كلذلو رومألا ق ةئاقح

 نمو : لاق « نييناجلا دحأل رصلخت ريغ نم ةملظلاو ءوضلا طالتخا وه يذلا رحسلا نم قتشم

 نإف تناك ام تناك اهب اهلحي ةدقع لكل ىطعيف رحاسلا دقع ام ىلإ رظنيلف رحسلا لاطبإ دارأ

 دقعلا عيمج لحب الإ رحسلا لوزي الف ةرورض ءيش دقعلا نم هيلع يقب تاملكلا اهنع صقن

 «يعور يف ثفن سدقلا حور نإ» :لاق هِي يبنلا نإف ةيهلإلا مولعلا نم اذهو :لاق مالسلاو

 لاطأو درجم حير هنإف خفتلا فالخب ملعي ىتح كلذ نم دب ال قيرب ًاحير الإ ثفنلا نوكي الو

 مالكلا نأل ملكت وأ لمعت مل ام ًاروفغم سفنلا ثيدح ناك امنإ :لاقو بئارغ ركذب كلذ يف
 يدؤي ام بسحب ذخاؤم هنإف «ةميمنلاو ةبيغلاك هب ظفلتم وه ام ثيح نم هب دبعلا ذخاؤيف لمع
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 ةعامجلا ىلع هلضف لئنيح سائلا فرعو همهد هلع ملكح ناك نم عجا رثف كيلا | 4: * نا بع

 ام هنم لهج - تم الإ هتعيب نع فلخت امو ىئدس هعياب نم هعياب امف مدقتلاو ةماماألا ٌةحتسا لئليح

 لوسر نإف ةلوأتم وأ كلذ نم رظن لحم يف ناك نم وأ ١ هللا لوسر 1 لهجي ناش

 كلذ يمكح رهظف هر ردص يف ركو يذلا ر رسلاب ةعامجلا ىلع هلضغب هتايح يف هلأ كهش لق ع دلي

 هتف لحي مل هنأ ثيحي ديدويعلا ماعم هئاقيتسأ نم هانركذ | اه لإ رسل ١ سيلو 0 هوس ماوي رسلا

 هنأ ردكب يبأ نم ملع دق اثم هللا لوسر ناكو :لاق .ة# هللا لوسر قح يف الو هفح يف ءيش
 كاسل ىلع ىلاعت قحلا هب هيطاخي ام ىري ناك هنأ مكحب الإ لك ةلوسر عم ال هللا عم راسخ

 هباطخ نم لبقي ام ملعي هسفن يف نازيم ركب يبأل ناكو هنم ةعمس باطخ لك ىف هلي كييحم

 ةصلاخلا فرصلا ةيدوبعلا ماقمب تققحت دقو : نيدلا ييحم خيشلا لاق . لبعي ها امو هقح يف

 ىللع ةيبوبرلا ىوعد نم ءيىش ينبوشي آل يذلا صلاخمللا ىفحسملا دبعلا انأف ةياغلا هيف تغلبو

 امك مامتلا ىلع ةيدوبعلا ماقم ثرو نامزلاب ينم دقت نيمم 1 دحأ ملعأ هاو + ناك . ملاعلا ند عوض

 نأ ىلع سانلا عمتجا ول :لاق هنأ «يريشقلا ةلاسر» لاجر نم لج نع ينغلب ام الإ هتثرو
 سانلا ناك نإو اناف اوعيطتسي مل عضاوتل !او ةيشخلا . نم اهيلع يه يتل لا اهتلزنم يسفن اولزني

 . ىهتلا لزعمب كلذ نع يسفن يف انأف مولعلا ين اه نوديشتسي

 ؟ةيقيدصلا ةّقيصح امف :(تلق نإف)

 ناميإ نع ةرابع ةيقيدصلا نإ :«راونألا حقاول» باتك يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
-_ 1 0 1 1 1 0 + 

 .هتيقيدص وه كلذل هقيدصتف لسرلا هب ريخأ ام عيمجب اهبحاص

 ؟لضافت ةيفيدصلا ىف لهف :(تلق نإف)

 ةقيفح اهلك اهنأل ةيقيدصلا يف لضافت ال هنإ :نيدلا يبحم خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 ريس رخأ باب نم وه امناو ةيقيدصلا باب نم وه سيلف ًالضافت نيقيدصلا نيب تيأر اذإف ةدحاو

 .رم امك ةيقيدصلا سفتب ال نيقيدصلا ءعيمج ىلع هب لضفف .ءركب ىبأ بلق ىف رقو يذدلاك رخآ

 هبا ىضر قيدصلا ركب ونبأ وش ةيمالاملا ءايلوألا سأر نأ ملعا : ةئامثالثو عساتلا بايلا ىف لاقو

 رزو الإ هيلع امق هب لمعي ملف هب ظفلتلا ىلع دئاز لمع هلو هب ظفلت ناك نإو ظفللا كلذ هيلإ
 ثيدح ىف ءىشلاب مهلا لخدي الو :لاق هناسل ثيح نم هللا دنع لوؤسم وهف هب ظفلت ام :ميع

 نطوم كلذلو سفنلا ثيدح فالخ عرشلا يف رخآ مكح هل < ىشلاب مهل ذإ هوت امك بقنلا

 وأ ملظلا كلذ هنم عقو ءاوس ميلأ تاذع نم هللا هقيذي ملظب ًاداحلإ يكملا مرحلا يف ديري نمك

 ةنسح هل تبتك هب مه ام لعفي مل نإو .مهلاب ذخاؤم ريغ هنإف يكملا مرحلا 00

 قرفلا اذهف هيلع الو هل بتكي مل هللا لجأ نم اهكرتي مل نإف ةصاخ هللا ل نم كلذ كرت اذإ

 مهلا لي ىتلا ةدارإلاو 0 ثيدحلا 0



 مالا ءايبنألا دعب نييدمحمل | ءايلإ لا لضفأ ناب يف 7 :نوعبرألاو تلاغلا ث

 ؟ةيمالملاب دارملا ام :(تلق نإف)

 نع نوزيمتي الو بئاورلا الإ سمخشلا تاولصلا ىلع نوديزي ال موق مه :(باوحلاف)

 ال سانلا عم نوملكتيو قاوسألا ىف  نوشمي ةدئاز ةلاحب ىلاعت هللا يضئارف نيدؤملا :ينمؤملا

 9م ملعلا 3 ل توحسأر ىلاعت أ ع# مهبولقب اودرعتا دك ةرهاظ ةدايعب ةماعلا نع تو زريستي

 ىلع ةيبوب لا ناطلس ءاليتسال ًامعط ةساي رأل نوفرعي ال مهف نيع ةفرط اهتع ن ول لزتي ال ةيدوبعلا

 نم هريغ نع لقن ام هنع لقني مل ةيدوبعلا ماقمب ءهنع هللا يضر ركب ىبأ مامإلا ىقحتلو مهبونق
 ةرذ لك نأ نم هةسلك هلامعإ تناكف هلاوحأ نم ىسخعي انث ام رثكل تادايعلا لفاوت نم راثكألا

 :هّمع هللا يضر خيشلا لاق .هنع هللا يضر هريغ ل زم نم ريطانق اهلداعي زن هلامعأ نم ترهطظ

 يف تف ام لاوحاألا مئاقو نم ءاسهتع هللا يصر رم ىلع ركب يبأ : 7 ىللع لدي امم

 .؟"مهتوعي عيش دمحم للا دنع مويلأ حبصأ اما“ : : ركب يبل لاق 3 ل هللا فكوسر نأ ثيداحألا

 ابأ اي كلهأل تكرت ام» :55 هللا لوسر هل لاق .هيدي نيب هعضو ىتح هلام عيمجب ركب وبأ هاتأك

 يع هل لامف ام كش هانئاقف كلذب ادع يضر ماسع عمسف مصرو هللا © ركب ا : ف هل لاقف دل ططشب هاتأف كلذب .دن ة فل عمرو للا :لاقخ « كح

 .ثيدحلا ؟امكيتملك نيب ام امّهنيب# :لاتف .هّللا لوسر اي لعشلا :لاقف ؟98 مع اي كلهأل تك رت

 يف امهل ةااحب مل 0 هنأ ليضفتلا ةححاو : نيتئامو نيعبرالاو نماثلا بايلا ىف خيشلا لاقو

 امهل د ناك .ةالي هنأ ولف الإو همرع ردقب دحاو لك لعفيل امهيلع رمألا ىمع لب ادح امهلام

 ررهظ نايب الإ هألا ماهبإب ل

 هلوسرو هللا يلهأل تكرت : كب يبأ لوق يفد :لاق ءامهنع هللا يضو رمع ىلع ركب يبأ ةليضف

 دارأ امف رهظي ال رمع ىلع ركب يبأ لضف ناكف هايدعت ام ادح

 هنأ ردق ول كلي هللا لوسر نأ بابل ًاحتف ى لاعت هللا عم قلي هللا لوسر كرك نيح بدألا ةياغ

 هذي نم هليق ناكل هلام نم ًاثيش رثكب يب ىنا ىلع در

 يبأ ةفرعم دشأ ام يخأ اي رظناف .لاملا بر هبانتسا نم الإ هلام يف ركب يبآ مكح امف طي

 املف مويلا كلذ مكب انأ قبيسي هنأ ليشت دق ناكو ءرمع ىلع .اضف كلذبو رومألا بتارعب مبارك

0 
 هلهأل هللا لوسر كرد هلق هللا ىض هن رحل 03

 / مت ماقملا هل : ملسو نم وَلا دعب ركب انآ ف ةسأ ةيسأ ال : لاك هلام رطشي هنايتإ م 5 عقو أم هل ١ هعقو

 نم هملع ام ىلع نيرضاحلا هيل كلذو هلام هانم ائيش ا, كب يبأ ىلع دري مل 0 هللا لوسر

 ىبأ قح ىف لامتحاللا قرطتل هلام ن 55 ًاثيش ركب اع در ول هنإف ةيحملا يف ركب يبأ قفدص
 يبا ىل

 : خيشلا لوق .ةنامعبرأو نيرشعلاو يناثلا بابلا يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأبسو :(تلك)
- 

 نأ درو دق عرشلا نال ةكاسل الا اندنع رقتسسم يتلا ار طاوخلا عيمج نع افع دق ىلاعت هللأ نأ ملعا

 فئاطلاب سابع نب هللا دبع ىنكس ببس ناك اذهو ملطب داحلاب هيق ديري نم هيق ذخاؤي هللا
 ىلاعت ىحلا هل رئعشي مل نمف طاوخلا هبلق نع علمي نأ ناسنإلا ةوق ىف سيل هنإف هسفنل اطاتحا

 ا 2 ىنع ىنيندلا ناميتس ينربشأ دقو :لاك كلذ ان 00 دطوفحملا ا كلذدلف 6 عم رطاخ

 : لاك . ىهتنا 5-09 رطاخ هيلق ىف ىلاعت نحلا لططخلا ام كنس 0 كتم هل نأ معنلاب ثرحتلا

 5 9 5 . 8 ا رس 3 0 1 ىلإ عاش 1 3 5 نع 5
 اللا ه و سخانمت و رسم متالقلا 050 للا يايا تتتحبل يئفشنا . هلل مدن ملطظلا 'اعت كن امنا
 0 0 1 9-5 ةكارس 0 ا ا ات 0 5 8 02 كا 85 0
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 ملع امل هل ةأفاكم كلذ ركب يبأ ىلع ضرع امنإ هنأو ءل هللا لوسرب قفرلا هل رطخس هنأ ركب

 لوسر ىلإ ةرم ءاج هنإف فوع نب نمحرلا دبعل عقو امك هلك هلام هئاطعإب هسفن بيط مدع نم

 مل ركب وبأ ناك امك ًاكلم هعم هل ىري ال هنأ هنم ملع ولو هيلع هدرف هلك هلامب يي هللا

 فرعي ٍدحاو صخشل ةمامإلا قاقحتسا نأ ملعا :هبتك ضعب يف خيشلا لاقو .ىهتنا هيلع هدري

 هتمامإ ىلع نيملسملا عامتجا اهنمو لداع مامإ وأ يبن نم هلوق لوبق بجي نم صن :اهنم رومأب
 ؛هيلع ركب يبأ صنب هنع هللا يضر رمع مث ركب ابأ الي هللا لوسر دعب عامجإلاب مامألا ناكو

 ادحأ فلختسي مل هنإف مهنيب ىروش رمألا لعج ةعامج صنب يلع مث هيلع رمع صنب نامثع مث

 مه ةعبرألا ءالؤهف «ىضترملا يلع مث نامثع ةمامإ ىلع ةباحصلا نم نوريتعملا عمجأ دقو

 ةفالخلا ترقتساف نسحلا هحلاصو ةيواعمو نسحلا نيب تعقو ةفلاخملا نإ مث نودشارلا ءافلخلا

 . سابعلا ينب ىلإ ةفالخلا تلقتنا ىتح ناورم ينبو ةيمأ ينب نم هدعب نم ىلع مث ةيواعم ىلع
 صضعب لوقو .ىرج ام ىرج نأ ىلإ مهنم ةفالخلا تقاسناو مهيلع دقعلاو لحلا لهأ عمجأو

 مزليو لطاب ءامهنع هللا يضر يلع مامإلا ىلع اهرك مدقتو ةفالخلا بصغ كب ابأ نإ ضفاورلا

 هللا يضر نيدلا ةامح اشاحو ةفالخلا نم ركب ابأ اونكم نيح ملظلا ىلع ةباحصلا عامجإ هنم

 ىلع لضفلا يف ركب يبأ ميدقت :لوقي .هتع هللا يضر نيدلا يبحم خيشلا ناكو ؛كلذ نم مهنع

 نأ انفشك قيرط نم هيلع ىلاعت هللا انعلطأ يذلاو : لاق ينظ هريغ ىلع رمع ميدقتو يعطق رمع
 ىلاعت هللا نإف لضفلاب مدقتلا هنم مزلي الو نامزلاب مدقت وه امنإ رخآ ىلع ةمامإلاب صخش مدقت

 نامزلاب همدقتل وه امنإو «ِةِلَي دمحم نم اهب قحأ هنوكل كلذ سيلو ميهاربإ ةلم عابتاب انرمأ دق

 لوسر دعب ةفالخلاك كلذو ةبترملا ثيح نم ال نامز وه ثيح نم مدقتلا ىف ًامكح نامزلل نإف

 مايأ لجو ٍّرع هللا اهردق ىتلا لامعألاو لاجآلا بسحب اهبيترت ىلاعت هللا ةمكح نم نإف لج هللا

 هللا ملع يف قبس دقو رخآلا ةيالو لاح اهل ْلهأ دحاو ى زك نأ عم نييعتلا ىلع دحاو لك ةيالو

 نأ ردق ول ىتح عقر يذلا بيترتلا ىلع ةعبرألا ءافلخلا نم م دحاو لك ةيالو نم دب ال هنأ

 يف ناكف :ىلاعت هللا دنع ةيالولا نم دب ال نم مهدحأ يلي ىتح هعلخ نم دب الف مدقت رخأتملا

 لودع مهلك ةباحصلا ذإ قاقحتسالا عم مهدحأ علخ عوقو مدع مهرامعأ هكحب مهتيالو بيترت

 لاقو .يطعملا ىلاعت همسا ىلع مالكلا يف ةئامسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هركذ

 دنع ةمولعمف مولظملا ةرصن امأ .امولظم وأ ءاملاظ كاخأ رصنا :ثيدح يف لاقو .ملعأ
 ملظلا يف هنم عقي امب هردص يف سوسوي يذلا سيلبإ نع هرصنت نأف ملاظلا ةرصن امأو عيمجلا

 هذهف كلذ نم ناطيشلا هيلإ سوسو ام در ىلع هنيعتف هيلإ داقنتو سوفنلا هيلحتست يذلا مالكلاب
 انركذ ام هب دارملاو هيدي ىلع ذخأت نأ ملاظلا ةرصن يف ربخلا ءاج اذكو ءاملاظ ناك اذإ هترصن
 ةئياعملاب ةداهشلا نم متأ يحولاب ةداهشلا :لاقو مهفاف ءيش ىلع ةدراو ةرصنلا نوكت نأ دب الف

 لوسر اي كقيدصتب دهشأ :لاق امنإو ًارضاح نكي مل هنإف لمجلا معيب ةصق يف ةميزخ ةداهشك

 مل نيع ةداهش دهش ةميزخ نأ ولو يحولاب ةداهش اهنأل هدحو ةميزخ ةداهشب قالي مكحف هللا



 دو ءايبنألا دعب نييدمحملا ءايلوألا لضففأ نايب ىف :نوعبرألاو ثلاثلا ثحبملا

 يف اومدقتي مل ةعبرألا ءافلخلا نأ ملعا :رخآلا ىلاعت همسا ىلع مالكلا يف ًاضيأ بابلا اذه يف
 مهقبس ناكف هوجولا عيمج نم مهيف ةدوجوم ةفالخلل ةيلهألا نإف مهرامعأ بسحب الإ ةفالخلا

 نأ ىلاعت هللا ملع يف قبس املو :لاق عطاق صن دوجوب كلذ امنإو هدرجمب ليضفتلا يضتقي ال

 دنع ةمرح مهل لكلاو يلع لبق تومي نامثعو نامثع لبق تومي رمعو رمع لبق تومي ركب ابأ
 يفو :لاق ةعبرألا ءالؤه نم هريغ لجأ قبسي هلجأ نأ ملع نم ةفالخلا يف هللا مدق لضفو هللا
 ةثالثلا نم ًادحأ اوعياب سانلا نأ ردق ولف .«امهنم رخآلا اولتقاف نيتفيلخل عيوب اذإ) :ثيدحلا

 لتقو ناعمتجي ال ناتفيلخف نامزلا كلذ يف ةقالخلا نم ركب يبأل دب ال هنوك عم ركب يبأ نود

 يف ناك ةفالخلا ركب وبأ يلوو ةثالثلا نم دحأ علخ ردق نإو زوجي ال ءافلخلا ءالؤه نم رخآلا

 ةفالخلا نم علخ هنإف .ملظلاو روجلا ىلإ هعلخ نم ةبسنو عولخملا ىح يف مارتحا مدع كلذ
 ريغ نم همدقت نم ةفالخ مايأ تومي ركب وبأ ناك علخي مل مدق نم نأ ردق نإ مث اهقحتسي نم
 لاطأو لاحم ملعلا قبس ةفلاخسمو اهيلي نأ هل دب ال هنأ هللا ملع يف قبس دقو ةفالخلا يلي نأ

 حيرص صن دوجو عم الإ كلذ لثم يف ضوخلا يغبني الف ةلمجلابو : لاق مث كلذ يف خيشلا

 ميدقتلا ةلع يف مهانفلاخ امنإو ءروهمجلا هيلع امك ةعبرألا ءافلخلا ءالؤه بيترتب نولئاق اننأ عم

 ناكل الوضفم ناك رخأتم لك نأ ولو .نامزلا مدقت يه :لوقن نحنو لضفلا يه :نولوقي مهف
 :اولاق ررحيو لمأتيلف ؛ىهتنا نيققحملا نم كلذب لئاق الو هنم لضفأ يت ء ًادمحم مدقت نم

 ةرشعلا ىلع داز امو .ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا ةيقب ةعبرألا ءافلخلا دعب سانلا لضفأو

 رئاس ىلع مهتجرد عفرو مهميظعتو مهتبحم عم مهليضفت يف ضوخلا نع فقولا بدألاف
 ناوضرلا ةعيب لهأ مث دحأ لهأ مث ردب لهأ ةرشعلا دعب سانلا لضفأ نوثدحملا لاقو .ءايلوألا

 كلذ يف نيتلبقلل ىلص نمم وأ دحأ لهأ وأ ردب لهأ نم راصنألاو نيرجاهملا نم نوقباسلا مث

 .هنع هللا يضر رجح نبا ظفاحلا هركذ لاوقأ

 نرقلا لهأ نأ :ةئامثالثو نيعبرألاو سداسلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا ركذ :(ةمتاخ)
 بلاغ نم متأ نوعباتلا ناكو متأ هيف اوناك مهنإف ناميإلا ةوقب الإ مهريغ ىلع اولضف ام لوألا
 . لمعلا يف نيعباتلا بلاغ نم متأ نيعباتلا عبات ناكو ملعلا يف ةباحصلا

 :ةبرعلا) 4 مكه ْنِي _ كلوُسَر مكة ْدَقْل :انيلع هللا ظفح كلذبو نينثا ماقم هتداهش مقت

 هنم ةيآ لبقي ال نآرقلا عماج ناك دقو هدحو ةميزخ ةداهشب تتبث اهنإف ةروسلا رخآ ىلإ
 ةمجرتلاو هلل مالكلا نأ ىلع كلدي امم :لاقو .ةيآلا هذه الإ ًادعاصف نيلجر ةداهشب الإ
 ةطساولا ىلإ مالكلا فاضأف ميرك لوسر لوقل نآرقلا : ينعي هنأ .ًامسقم :ىلاعت هلوق ملكتملل
 .[15 :ةبرعلا] «وهأ ملك َعَمَنَي ّقَح هَ أت :ىلاعت هلوقب هسقفن ىلإ ىلاعت هفاضأ امك مجرتملاو

 نيب نكلو هللا مالك عمس هبر هملك امل ىسومو هللا مالك انعمس دقف نآرقلا انيلع يلت اذإف ءاوس

 هعمسي نم هيواسي ال ةطساو الب هللا مالك عمسي نم هكردي يذلا نإف نيقرش ,رشملا دعب نيعامسلا

 ةيألا .["؟ :رطانل # اًنداَبِع نم اًنَيفَْطْمأ تذلا بنكْلا انيَووَ ممم :ىلاعت هلوق يف لاقو طئاسولاب



 اج ىباكألا دئاقع ناب يف رهاوسلاو تيقاويلا نم يثاثلا ءرجلا غغ

 ارارو ؛ةقين هررصاع مهنأ عم ناميالا يف ىوقأ ةياحصلا نوك يف ةمكحلا امخ :(ليق نإن) 0 ©
 1 1 0 1 - -- هبا

 ؟ ضاحلاب ناميإلا نم هبحاص ىح ىف دشأ بيغلاب ناميالا نأ ةدعاقلاو هفالخأو هتنرهعم

 دسحلا ىلع رطق ناسنإلا نأ ثيح نم ةباحصلل تءاج امنإ ناميالا ةرق نأ :«باوحلات)

 م عقد ىلع يوك نم اللا هب نمؤي مق سانلا يف دسحللا راث اهسلج نم لوسر ةمأ ىلإ فرعي ادأن

 كاميإ ناكف اهسنحج م اهملع مكاحملا تام اذإ امم اه فوفشلا انحو كسلا 2 كيسمتلا 0

 عفدي امب مهلاغتشا ناكو مالاسألا لوأ مهيلع وه ب اس مدلل ةدهاشمل دقتلا اذهل ىوقأ ةناحوسمدل

 ةوعب انوقافف انل راسألاو مولعلا يشمارغ كاردإ نم مهل اعئام مهب موقعي نأ دسحلا نانعاس

 بيغلاب ناميإلا ةجرد انل لصحف مهنع انث لقن امب قيدصتلا اناطعأ نأب انصقن هللا محو .ناميالا

 اردهشو عراشلا اودهاش مهنأل دق الو هيف ةباحصلل ةجرد ال يذلا 38 ا عيب خشم

 ملعلا امأو قيسلاو ناميإلا ةوقب الإ انواضف امف دوهشلا ىلع اوقدصو !ونماف .هعئاقوو هلأوحا

 انيولق ريجو ريخألا نمزلا ىف انب ءاج يذلا لل دمحلاف كلذ ىف مهريغ مهيوأسي دقف لمعلاو

 ىلع بلطن ملو ضايب يف داوس قاروأ يف ًالوقنم هاندجو اميف ددرتلاو كشلا مدعو قيدصتلاب

 نوكت فيك فرعل انك ام ؛قل# هللا لوسر رصع ىف انئج انثآ ولو ةيأ روهظ الو ًاليلد كلذ

 قو # هعيلطتو انسوقت بلغت هأ هعيطت الف دحلا ءاد انيلع بلغي ناك له هتدهاشم دنع انلاوحأ

 هنه هللا ىضر يعفاشلا مامالا لاقو .[8 :تازحألا] ؟اَيِيَغ ابوه ُدَْأ اتم نانفلا َنيمْرُمْلا دن
 لمحأ اندنع مهؤارأو ناميإو ىلع لك يف انقرف .مهنع هللا يضر ةباحصلاو ةميدقلا هتلاس» ف

 . ىعهتنا اتقن الأ اننا رإ ل

 :نوعبرألاو عيارلا ثحيملا

 ةباحصلا نيب رجش امع فكلا بوجو نايب يف
 نوروجأم مهنأ داقتعا بوجوو

 ةنتفك اهسبالب مل نمو فلا سبال نم ءاوس ةنسلا لهآ قافتاب لودع مهلك مهنأل كلذو

 يباع كلذ يف مهل ةلامحو مهب نظلا ناسحال ب بو كلذ لكو لمجلا ةعقوو ةيواعمو نامثع

 رظنلا مولع ىف ص وغلا نم هئافطصأ ليف هاظفح الإ لعق آدبع ىملطصا م لجو رع هللا نأ ملاعا

 نإف في هللا لوسر ناسل ىلع هللا دنع نم ءاج اميو هللاب ناميإلا هقزرو اهنيبو هنيب لاحو

 الإ هللاب ملع هدنع نكي مل يذلا حذاسلا ةبترم يف أدبأ نوكي ال دعس نإو لقعلا رظنلا بحاص

 لبق يبنل مدقت هنأ انغلب امو :لاق ةفصلا هذه يف ءايبتالا ثراو وه اذهو هاوقتو هناميإ ثيح نم

 رظنلا ءايلوألا نم هث مدقت نم لكو :لاق .كلذ هل يفسي الو ادبأ هللاب ملعلا يف يلمع رن هتوبن

 . كلذ ىف لاطأو .اباتكلا هللا هئروأ نهم وه سيلف ىلتعلا

 بكاوكلاب ميها نإ ديسسلا لاللدتسا نأ ءةئاملاانو نيتسلاو نماكلا بانلا ليبق مدقتو :(تلكر



4 ١ 
 هي ةياحعستلا 5 صل امنع فقكلا بيوحو كابن ا يف 1نوعترالاد عب لأ اسس

 مهنم ةمصعلا ةلاحتساو مهل ' ةمصعلا ٠ تويت : «يتلادعب دارملا ن سيلو : ىرابتألا : بأ لاق . موحأد
 دلع م كلادعلا بايس نع ثحمب تلك ريغ نم أنئيد ماكحجلأ ان مهتاياور ل 0 دااهلا اهلا

 تاحصتسا ىلع صنف دمحلا هللو مه !ادع يف ,ح حداقي 6« يش اذه انتقو ىلإ انن تشب ملو فيكرتلا

 ,لاهأ شعب هاكدي 2 ىلإ تانغتلا الو دف ناجل تيلي ىتح ” هللاأ لوسر كرمز م هيلع | ناك م

 5 ايلا جان 5 0 1 اي وأن 1 5 كلا ملكك ا
 يكرر . ري وعلا كبش نب يمع نوفق يديححأ اهو ةديحيص ايو ديلق حيت لوو معيحي ذ كللث لاجمل بنسسلا

 ىف امعفشلا رز هححب فيك م انتتسل ا اه اسيلتتسل اف انف ويس اهنم ىلاعت هيلا 222 امد تللت ءفنع دلن'

 06 0 ش سميح لعق ةناجحصلا ص نميق نمع مهتلعساوب "أ انس ش ريخخس انناي مل نميفو انئند هامح ا 1 أ . 8 1 0 ع0

 صاعلا نب ورمعو هيواعم مهأ ىف نيش ومحل "ا اهيس ال ةذحاو ةلمج ابابلأ ذس بجيف هليد

 لثم نإف مهتيهارت نم تيبلا لهأ نع ضفاورلا ضعب هلقت امب رارتغالا يغبني الو امهبا سخأو

 نم هللا نوسر الإ اهيف مكحي الو قيقد اهعزلم ةلأسملا هدع
 0 م5

 *ة ارد 2 ةتثال كا 'ىمسل أ كا كدلاسس اهبناخحم 0.

 . 8 ' 1 . 5 : 26 :٠
 اب انمل سا 3 ست | 3 ةعاذ 3 أ هن واعم و اش نيب رجبش امي ذا يملا سيلو :اصي رمش ىبأ نب لاهمكلا لاك .هناحبصأ د

 : 1 0 هناوع ملل 00 سد يحج خر علا كك 8 سلا ناس للا
 ديس أاعت دللأ يلق ز لنامثع دلتق عيناسستا ايما تناك ةع ءانملا املاو مهيييشعب كهشاون بوط تاراخإز أ

 ذا ءابوصا وهمي لست بحأات نأ ىاب ان داك هنع هللا ىض رو ايلع نأ ء مهتم !ههتفلل هلريشص ىلا
 ب

 ةفاقالا سما نأ طصبشا ا! كدي تاسعلاب مهيطالدخلو مش نامع 5 رك عع مهيلع ىضفيقلاب ة ع دايما

 لا ممحْلا مون ىدا ابل هلا ىلعو لع مامإلا ىلع دو لا ىلع ما ماع ناك مهبشعل لاق ةماعلا
 5-00 30 ٍ 0 0 هه 3 45 1 ' 1

 لخف اناويضصا مهتم صاصتتالل مهيجمل ست ىلإ ةرداصلا نإ ةيواعم كارو . نامكتع دلعق هن عا كعب ]
 ع“

 يىهتلا ههنيب رجش أمب دارملا وه اذهف روحام دهيتجم امهلم

 8 .اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع ةءارب داقتعا بجيو :ءاملعلا لاق :(ةمتاخ)

 بجي كلذكو رونلا ةروس يف اهتءاربب ميظعلا نارقلا لوزنل اهّمح يف نودحلملا هلاقام عمج

 امهدالوأو نيسحلاو نسحلا مهو مهمارتحاو مهماركاو اهلل دمحم انيبل ةيرذ ةبحم دوج و داقتعا

 نم دحأ نيبو نيسحلاو نسحلا نيب ةلضافملا نع تكسنو ةمايقلا موي ىلإ اهريغو ةمطاف نم
 ءافو انباهصأ زعأ ناك ولو هرجهنو 5 2-5 ىذا سم لك 3 ركلنو صنلا . مهيف تيب م 2-5 ةياجحصلا

: 

0 
 تاكا ,_ىس د وملاو [5؟ .يروشلا| 4 فكل 2 دوما لإ ام ع ل 3 0 1 يلاعت هلو

 ' هع

 ةنالث نع الا ومعي نأ كلملل لاكو ملعأ هللاو هداقتعا نع ال هموك ىنع ةجيحللا ةماقأل ناك ع

 نيعبسلا بابلا يف لاقو .كلملا يف حدقلاو داس ءاشفإو مرحنل يضضرعتلا يهو م
 ىتح هيف نوكي ناككم نم ناطلسلل دب الو مظعألا ناطلسلا وه ناعت ىحلا ناك امل : ةثاملالثو 00 3

 ىوتسا هنأ ركذ مث اشرع قلخي نأ ةبترملا تضتقا ناكملا لبقي ال ىلاعت هنأ عه تاجاحلاب دصقي

 كلذ الوثو مهلوقعل ًالزنتو هدابعب ةمحر كلذ لك هنم جئاوحلا بلطو ءاعدلاب دصقي ىتح هيلع
 ناك ام الإ لبقي الف ةهج اذ دعلا ىلاعت هللا قلخ دقو هبلقشب هجوتي نبأ يردي ال ًارئاح دبعلا ىقبل

 هلوقب اهلك تاهجلاب ةطاحإو شرعو ءامس نم ةيقوفلا هسفنل ىلاعت قحلا بسن دقو ءةهج هل



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا 45

 اماركإ هبسن ىف نعط وأ فيرشلا كلذ بسن تيث ءاوس انيهذم اذه بحلا درجم ال بحلا
 .ملعأ ىلاعت هللاو هعجارف دوهعلا باتك ىف كلذ ىلع مالكلا انطسب امك ءةثث هللا لوسرل

 :نوعبرألاو سماخلا ثحيملا

 يضر ةياحصلا دعب ءايلوألا ربكأ نأ نابب يف

 داتوألا مث نامامإلا مث كلذ يف فالخ ىلع دارفألا مث بطقلا مهنع لا
 نيعمحجأ مهنع هللا يضر لادبألا مث

 نأ بطقلا نكمتي ال هنأ :نيتئامو نيسمخو سماخلا بابلا يف خيشلا ركذ دقف بطقلا امأف

 ملا لثم ةعطقملا روسلا لئاوأ يف يتلا فورحلا يناعم لصحي نأ دعب الإ ةينابطقلا يف موقي

 .اهل ًالهأ ناكو ةفالخللا هل تنيعت اهيناعمو اهقئاقح ىلع ىلاعت هللا هفقوأ اذإف ءامهوحنو صّملاو

 ملع انعم سيلو ةيبطقلا اوعدا دق انرصع ىف ةعامج نإف ؟بطقلا ةمالع امف :(تلق نإف)

 ؟ههاوعد دري

 ةرشع سمخ بطقلل نأ ىفنع هللا يضر يلذاشلا نسمعل ١/ وبأ خيشلا ركذ دق :(باوحلاف)

 هل فشكيو ميلفعلا سشرعلا ةلمح ددمو ةباينلاو ةفالخلاو ةمحرلاو ةمصعلا دلمب دمي نأ : هماللع

 نع لوألا لاصفناو نيد وجوملا نيب : لضفلاو ملحلا ةماركي مركيو تاقفصلا ةطاحإو تاذلا ةيشح

 الو هل لبق ال نم مكحو دعب امو لبق ام مكحو هيف تبث امو هاهتنم ىلإ هنع لصفلا امو لوألا

 لاقو .ىهتنا هيلإ دوعي مث هاهتنم ىلإ لوألا رسلا نم ادب ام مولعمو ملع لكب ةطاحإلا ملعو دعب

 عماجلا دبعو هللا دبع نامز | لك يف بطقلا مسا نإ :نيتئامو نيعبسلا بابلا يف ؛تاحوتفلا» يف

 ىلاعت ىحلا ةآرم وهو ةفالخلا مكحب ةيهلإلا ءامسألا عيمج يناعمب ققحتلاو قلختلاب توعنملا

 ملع بحاصو نامّرلا نيعو تقولا بحاصو ةيهلألا رهاظملا لحمو ةسدّقملا توعنلا ىلجمو

 نئازخ يف ظوفحم هنأل ءافخللا هيلع بلاغلا نوكي نأ هنأش نمو روهدلا رهد ملع هلو ردقلا رس

 ريثك .هماقم ضقاني رطاخ هل رطخي الو ءاطق هنيد يف ةهبش هيرتعي ال نوصلا ةيدرأب قحتلم ةريغلا
 اهقح ةيناحورلا | يفويو هل عورش رشملا دحلا ىلع اهقح ةعيبطلا يفوي ءاسنلل بحم هيف بغار حاتتتلا

 هللا 0 : هلي هلوقبو ايندلا ءامس ىلإ انبر لزني :هلوقبو 1١1١6 :ةرقبلا] «مَّشأ همه مَ أولو اون اَمَنِيأَف#

 و .ملعأ هللاو نايعألل ال بتارملل اهلك رومألا ىلخ هللا نأ هلصاحو ؟؛مكدحأ ةلبق يف

 0 ا عيمج عبتا نم رجأ هل ناك هب ءاج ام عيمجبو يي دمحمب نما

 يداحلا بابلا يف لاقو .مهفاف اهلك مهماكحأب لمع نم رجأ ال مهب ناميإلا رجأ نكل ةفيحص

 حصي الف ىصع ام دب الو ةيصعملا ىلع هذخاؤي هللا نأ ملع يصاعلا نأ ول :ةثامثالثو نيعبسلاو

 مراحملا باكترا ىلع سوفنلا أرجأ يذلا وه اذهو :لاق ادبأ باقعلا يف ةريصب ىلع نوكي نأ

 هذه نع ةجراخ هللا ملع ىف ةمصع وأ :؛ءاجر وأ ؛:ءايح وأ «فوخب ىلاعت هللا هامح نم الإ



 عا بطقلا مهنع هللا ىضر ةباحصلا دعب ءايلوألا ربكأ نأ نايب ىف :نوعيرألاو سماخلا ثحبملا

 تقو هيلع مكحب ال هل تقوملا نيعملا رادقملا ىلع فرصتيو نيزاوملا عضي . يهلإلا دحلا ىلع
 ديقملا لامجملا بحي نسحلا نسحيو حيبقلا حبقي راقتفالاو ةيدوبعلا ًامئاد هلاح هدحو هلل وه امنإ

 بضغيو لجو رع هلل راغي اقشع بوذي ءروصلا نسحأ يف حاورألا هيتأت ءصاخشألاو ةئيزلا يش

 باجح فلخ نم الإ هتيناحور رهظت ال ءدييقت ريغ نم رهاظملا ىف قالطالا هل ءىلاعت هل

 اهيلع لديو اهميقيو بابسألا عضي اهيف قحلا رظن لحم الإ ءايشألا نم ىري ال بيغلاو ةداهشلا
 قلخلا نم دحأ ىلع ةساير هيف نوكي ال هيف رثؤيو هيلع مكحب ىتح اهيلإ لزني اهمكحب يرجيو

 فرصت اهيف فرصت ةورث وأ نيد بحاص ناك نإ ًامئاد لاحلا اذهل بحاصم هوجولا نم هجوب
 هل فرشتست مل هب هل ىلاعت هللا حتفي ام ىلع ناكو ايند هديب نكي مل نإو ميرك ديس لام يف دبع

 هتعيبط هيلإ جاتحت ام هيلع ضرعي هفرعي نمم قيدص تيب ةجاحلا دنع هسفنب دصقي لب سفن

 الإ هتجاح نع سلجي ال فرصني مث هيلإ جاتحت ام ردق هنم اهل لوانتيف هدنع اهل عفاشلاك

 لوتمو مث اهنع لوؤسم هنأل هعبط ةجاح يف ىلاعت هللا ىلإ أجل هتجاح دجي مل نإف ةرورضل
 هتيترمف .ًالجأ وأ ًالجاع لأس ام ءاطعأ ىلاعت ءاش نإف لأس اميف هللا نع ةباجإلا رظتني اهيلع
 نوكتت اهلك ءايشألا نإف لاوحألا باحصأ فالخب هتعيبط قح يف ةعاقشلاو ءاعدلا يف حاحلإلا

 نع هزنم بطقلاو نوينابر مهف ةنجلا يف مهلاوحأ نم ًابيصن مهل لجع ىلاعت هللا نآل مهممه نع
 ىلع ال هلل راقتفالا هجو ىلع كلذب ربخأ نوكي ام ىلع هللا هعلطأ نإف ملعلا يف تباث لاحلا

 الو ببس ريغ نم لكأي الو ءام ىلع الو ءاوه ىف ىشمي الو ضرأ هل ىوطت ال راختفالا هجو

 نأ ريغ نم هللا نذإب هلعقيف ىلاعت ىحلا هأري رمأل ردانلا ىف الإ دئاوعلا قرخ نم ءىش هيلع ارطي

 كلذك حاكنلا نع ربصيو ًارايتخا ال ًارارطضا عوجي نأ هنأش نم كلذكو هل ًايولطم كلذ نوكي
 يف ةيدوبعلاب طق ققحتي ال هب ىشعتلاو هبلط ىلع هضرحي ام حاكنلا يلجت نم ملعي لوطلا مدعل

 ةوهشلا درجمل هيف بغري امنإو لسنلل حاّكنلا يف بغري ال حاكنلا يف هب ققحتي امم رثكا ءيش

 رع باغ دقو ةنجلا لهأ حاكنك ةذللا درجمل هحاكنف عورشم رمأل هسفن يف لسانتلا راضحإو

 رهف وهف هساسحإ نع هل ةيغملا ةذللا رهقو فعضلا دوهش نم هيف امل نيفراعلا رثكأ ةقيقحلا هذه

 -كاكنلا اولعجو .ءايلوألا رثكأ هلهج ماقملا اذه ىقارم ولعلو ءايبنألا صئاصخ نم كلذو ذيذل

 ذإ هسافنأ ىقلتي نأ بطقلا ماقم نم نأ ملعاو .اهنم راثكإلا نع مهسفنأ اوهزنو ةناويح ةوهش

 هاو ذيب ىف ُهاَمَتلا ِيَّقَئنََو# :ىلاعت هلوق ىف لاقو .لمأتف ةعبرألا هذهل سماخ الو ةثالغلا
 ذإف . لماقكلا ناسنإلا وهو اهكسمي ناك يذلا اهدمع باهذل تقشلا امنإ ١5[ :ةقاحلا] 4

 عمسج للخ ءامسلا توه اذإف بلص فافش مسج اهنأ مولعم ءامسلاو ضرألا ىلإ تلعقس لاز

 وض لازو ةرم لوأ تناك اسك رانلا ةلعش لثم لئاسلا ناهدلاك رمحأ ًاناخد تداعف رانلا رح

 وف تناك يتلا هجولا ريغ ىلع نكل رانلا يف تحبسو رون اهل قبي ملف موجنلا تسمطف سمشلا
 زاسنالا مدآ ينب نم هحور ضبقت نم رخآ نأ ملعف :لاق مث كلذ يف لاطأو ريسلا نم هيلع ايندلا
 ]9 : هتك هلوقب هيلإ راشملا وه اذهو هدقف ردق ول ملاعلا عيمج رك ماقم هركد موُقي يذلا لماكلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءوجلا 4

 فلكتي ال ل ةرشخاش اهمر ىلا كنق عجارتف هيلإ هللا لسر اهنأل تبدا سجل اب تح حل داو تلد

 ريناند ةعيرالا | لصح يذلا لماكلا زجرلا وه بطقلا نذإف لاق مث كلذ يف خيشل لاطأو .كلذت

 ءايبنألاو لسرلا :مه ةعبرألا لاجرلا نزوت اهبو اطاريق نورشعو ةسمخ اهنم رانيد لك يتلا
 نيسمخلاو ىداحلا بايلا ُش خيشلا لاقو , هنع هلأ يضر مهلك مهنراو وهف ترتموملاو نامل دال

 الق العو لج ىقحلا نيبو هنيب يذلا باجحلا فلخ امئاد فوقولا بطقلا نأش مل: : ةنادثالتو

 كالملا رماوا لقني يذلا بجاحلاك وهف لجو رح هللا يقل تام اداق كلل ويصب ليحل ناجح عقتري

 . ىهتنا دوهشلا *# بتاطخشلا ةفص اللا ىلاعت هللا ف تلا سلو

 يف ةفالخلا يه امك نطابلا ةلود يف ةعيابم ىلإ هتيلوت يف بطقلا جاتحي لهف :(تلق نإف)
 ؟ هاتخلا

 نأ منعا مت رابش و ةئامث ة اثم نينالشل |١ و سداسلا ب الأ ىف يف خيشلا هلاك امك مهل :«(باوحلاف)

 هيلع ة«دعش و لاثملا ةريشح ف ًاريرس .ءل اببصني م . الإ ةباطقلا كين لق ًادبع دعت يلو 95 دي ىلاعت ىحلا

 ةروص 53 شرعلا ىلع 3 وحسالا ةروضص يي امك ةناكملا ةروص ىلع ناكملا كلذ ةروص عب

 باخ هاش نأ لي كفل 0 3 - ذا ا" هلأ 1 مه اا اسا ظ!يج يساباملا
 هيضع ماجي نا بات م رثر دسلا كالو هل اسس اذاق ىنعالا لثملا هلل ع يس ركب تناقل ,ىاعت تكلا

 8 _ٌ ل مر 7 ' 3 هد ل هاني لا هةهعتل احيلامدم و ةيييس# اجاوتم هنيزو "للع اهب ريلغف ةيللقت د ملاعلا اهيلطي ىتلا ةاهس 0« ! ةيسحل

 ىلع كيعس ىلاعلا هثلأ رماو ةقاللخملا ةروسصب لديعق هيلع لعق اداف انطابو ارهاظو ادعس هل افسو اولع

 نولاعلا الإ ىلعأو ىندأ نم رومأم لك ةعيبلا كلت يف لخد هركملاو طشنملا يف ةعاطلاو عسسلا
 1 1! 05 0 - 1: 6-0 30 5 1 ال

 كاسل , يدع رهاط يهلإ ماب اب تاذئان ىلاعت هلل نودياعلا لجو ع هللأ لا يش لوميهسلا مهو

 ا بز د بك ةيرك 1 ذك 5 كيو 85 0 01 0 ١
 هالي نودحاف ان ذاع 2 ل مهوتارم اع ىلعاللا اكملا ةيلع لخدي 59 تل ىلا ملعاو مايا هيلع

 ِ ذا ١ مهيق - تشْلا ريتا لوك مب ال مهنأل 0 ركم الو طشتمب ل ةديشفتي الو ةعالعلا و عمسلا ىلاع

 حور مهنم امو هركملل مهقوذ مدعت ًامعط مهل نوفرعي ال طشنم يف مهف هدضب الا ءيش فرعي

 امك ناعلا تناانها اي :هل لوثيف يهلأإلا ىلعلا م ةلأاسم نع ةلاسين ود الا ةعباشسلل هلشص اًهدن

 امهدحأ ىلاعت هللاب ملعلاب ناقلعتي ناهجو ةلأسملا هذه ىف :هل لوقيف معن : هل لرقيف .اذكو

 1 0 . جري مث هلال سيل املع هعباب نم لك ةلم كاتس ,.صخشلا كلذ كنع نا يذلا م ىلعا

 5 تتاومسسلا وصح ىلاعت هللا كسمأ امق ؛للا لوي ضرألا هجو ىلع دحأ ىقبي ال ىتح هج ةعاسلا م وشن

 يف سيل ذإ يسنلاب ملكتي نأ هلكمي ال يذلا دحوملا ناسنإلا اذه لجأل الإ يضرألا ىلع عفت لأ

 هيلا راشملا دكألا هللا كد وع هذا هبا يمه ىذلا ىذلا ادذهو : لاك كحل لحا 0 هدئا هلا هاطاخ

 4حمام 3
 8 وسهل 9 بص سعي ع . 0. ريتال ف عقب هععلاك ىهناف هاطعسملا انيلص رخ تعب الو [12 ”تاخنعلا| © مكحا هللا ثلوا# ١ ياعت هيوقب ع ا هللا 5 58 1 عاملا ا را ل يمت 50 6 00 ١

 ر ةشئاع لوق يف لاقو .كلذ يش لاطاو لماخلا ناسنألا 56 لشالا 000 ! و ىف 15 0 : 1 تكا 'للا دخل دك 1 2 ٍْح :

 : ها 0 7 0 ا 8*2 5 20 | 2 0 3-5 : :
 لادنساو ام ةسلاجعملا تايئإ كنق لاوجالا عممج ىف 2 ةتايحا لت ىلع هللا رمادي 0/0 كلا

 0 باق هنا ةركذ ردم ىلع هير ع كي لك سولحو لاوج كنا عيمج ىف لجو اش دبل 2ك هلل ياش هال 5 اح أ 8 5 رشد 5 هللا 0 ٌ 5 9 1 3 8 : 8 0



 3 بطقلا مهتع هللا ىضر ةباحصلا دعب ءايلوألا يكأ نأ نايب ىف !لوعيرألاو سماخلا ثحبملا

 ةدع تسيل و هيلا لجأ انشسس ام لقتسم معاج ىف ةياطقلا تالاؤس عيمج اناكذ دقو : خيشلا

 لاح تبيعقل كا لأي نمل كلذ ىئاعت دنلأ رطخي امنإاو بطق لكل اهب لاؤسلا ر ركتب 8 كتيغع لئاسملا

 لقعلا هعبابي نم لوأو : خيشلا لاق نامزلا ند يهم اميف هرطاخ ىلع كلذ ىرج نأ دعب ل !!ؤسلا

 حاورألا مث ةرخسملا ةكتالملا نم ضرألاو تاومسلا رامع نم نومدقملا مث سفنلا مث لوألا

 ىلاعت هيا حيس أم كاس مث تناذل دلوملا مث نجلا مث توملاب | اهماسع اسجأ تقراق يتلا لكايهلل ةريدسلا

 8 مثيلا نم دارفألا كلذكو ره امك ةكتالملا م نولاعلا الا هيف لاحو .لجمو نكمتمو ناكم نم

 صخشلا اذه هلان امل تولهؤم هلثم لمك مه ذا فاصت مهيف هل امو بلعقلا ةرئاد تحت نولعندي

 نيعت رمألا اذهب موقي دحاو الإ نامزلا ىف نوكي ال نأ ىضتفي رمألا ناك امل كل ةيبطقلا نم

 نوككي نم دارفألا يفو يلناولا ره نوكي ناب هيف ملعلا قبسي وه امنإو ةيلوأل ال نكل دحاولا كنذ

 هي : نيتئاسو نيسمخلاو سماخلا بايلا يف خيشلا لاق . ةهناحلاو ىلاعت هنلاب ملعلا يف 0 هيلا ربكأ

 اذإ مث ًادبأ ءايلوألا نم هريغل ةيترملا هذه نوكت ال .هدحو ىلاعت هللاب يلتخي نأ بطتلا سئاصخ

 ىف نيصخشل ةولخلاب طق درغتي ال رخا بطقل ةولشلا كلتتب ىلاعت درفنا توغلا بطقلا تام

 ولخي ىلاعت قحلا نأ نم ةرخآلا يف درو ام امأو رارسألا مولع نم ةولخلا هذهو ًادبأ دحاو نامز

 و مهفاف كعلاب حلا تأ رفنأ باب نم ذأ ىلاعت ىحلاب ديعلا دارغنا باب نم كلذق هتاعبو هذيعب

 قي كمل ادحاو نوكي نأ بجو نيدلا هماقل ابجاو مامزللا بسعن ناك امل هزأ ملعأ مس . ىهشت

 نم ميط رم نوحي كاقو : لاق بلعقلا مكح دوج ولا يش مامإلا اذه مكحف داسغلاو داضتلاو عزادتلا

 نوكتف ت تقولا بطق نوني ال دقو هتقد يف رمعو رككب يبأك تقولا بطق ًاضيأ فيسلاب ةمئأل

 با 5 ةلمج م رهاظلا ةقلقعلا اذه نويو 3 لدعلا ةقسبقب الا ن د دكي *ي قل كلا _ّ تق ولا بلعشل ةف الخلا

 فقلا نوكي الو رهاظلا ةملأ نم عمت لدعلاو روجلا نإف عشب هي تي 0- نلمابلا يف بلعقل
 8 35 2 هنأ

 3 همئألا يف نوحكت دق كلذك رومألا ةالول نوكت دق اهنأ امك ةيبطقلا نأ ملعاو .الداع الإ

 ىبسكلا ملعلاب لاغتشالاب مهرهاظت نوكيو رهظأ مهيف يه لب مهريغو ةعبرألا نم نيدهتجمل

 : نيذلا ىييحم خيشلا لاق . نيعمجأ مهنه هللا يضر ءامحلا هناش نم بطقلا نروكل مهيلع ًاباجعح

 داتوالا م ناك :لاقف ىعفاشلا مامإلا ماقم نع هتلأسو ةالصلا هيلع رضخلاب تعمتجا دقو
 8 505 0 5 0 سهادنأا 3 . 3 5 5 3 8 3 ع ءاال هس
 .ىلاعت هنوف يف تاق مس تاذ يف لالعاو قيدص عش لاشف دمحا ماما ماهم قع هتلاسك دعمرأذ

 ع . 8 00 00 هاالس 8 00 م
 :لاقد كلذ يش نالطاو كالذي . يقع فلا لوسر اه حا امإو اها 00 رطات ين كلذ ةكئاع تملع

 هن اهلو ء ستفعل ا ىب ١ اهستعب مست هبا محج ك هينأرت عاذج ا عمم ىهو ةرك لثم ىضرأل كللا ومص هك أ أعش 3 د هم + ءانجأ 8 0 80 لإ <!

 ا ١ 1 نا علل ١ 002 3 ل كرر 1 8
 2 2 . - 5 . ام غرك تيشب ولو تذاع كلذلو هل تشاخح كرم اهيلع كتسل كلاذ دعب مص الا قست ءامستا هللا

 نا 1 : 00 - 0: : 00
 اهلا هيف ها اهب دطصسنا عاسلاب رادأاو ةذحإد ةعفد اهبللص :اهب ناعم لاب ايحلا هللا ىلخف تدذاد

 ل : : : 2 0 1 3 )و عا 0005
 : ىلا ل هي سس يلا 8 د 9 فتاك فينا ىلا سائلا اهني يتلا ةئربْلا امأآد : لاق اهبلع ءامسلا ةق فا اطأ لعجو هةقصتملاك

 . : 0 َّق : . , 1 3 5 : ١
 لايحلا ام ناش 0 عنب م اذ رزق اد لمس تعب اذا لامجلا 0 امك مصنلا 0 ءاشمسلا دعل

 5 م 71 8 0 امه را 2 9 3 ١-0

1 1 7 00 
 كلش ةرئاد مويلا تإق كنغلا هكرح ءافيشسال كلذو راهنلا رخا ىف 2 ممألا ل ذخآ عم هللا



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا فلل

 رمألا يلوأب دارملا 125 :ءاسنلا] 4ك يتألا لوو لولا أوُيلآو هلا اوميلأ انما نيا ايبا
 رجأ ال يذلا حابملا وه كلذو هب ًارومأم ًاعرش فلاخي ال اميف نكل ةالولاو ءافلخلاو باطقألا

 ىلوأل ىقب امف هلوسرو هللا ةعاط نم هوركملاو ءارحلاو بودنملاو سجاولا نإف رزو الو هيف

 ةسصا و تاحايملا نم جابمب ةعاطلاو عمسلا ىلع هتعياب يذلا مامإللا كمآ اذاق :حابملا رمألا

 ل لمخيم بوو ا ةمعسيلا لكلت مك راصو ةةفاحسم كاياع تمرح قلبا يف هتعام كيلع

 ُض م عيشلا لاطأو 8 هتعياأب ني امالا اذه رمأب هنق ةحابإلا مح عامتر ذأ تحجأ ولا رع ١ كندب لمع

 . ةعجأ ف بطقلل تاناويحلا رئاسو تالا ةعيابم ركذ

 ؟تومي ال بطقلا :مهلوقب دارملا امف :(تلق نإف)

 هب دارملا نأ :«تاحوتفلا» نم : نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف خ كلا هلاق امك :(«ساوحلاف)

 مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا يف وه امك هيف نوكي بطق : بف ادحاو انامز ولخي ال ىلاعلا ّنأ

 سيردا مهو نوعرشم هن دان ةعبرأ ايندلا ىف مهداسجأب ءايحألا لسرلا نم ىل

 نيدلا نأ كلذ حاضيإو مالسلا هيلع رضخلا وهو يندللا ملعلا لماح ٠ دحاوو ىيسيعو سايلإو

 ىش ةلاسرلاو توئمؤملاو ءايلوألاو ءايبنالاو لسرلا مهو تيبلا ناكرأك ناكرأ ةعبرأ هل ىفغينحلا

 وه يذلا بطقلا وه كلذو هيف نوكي لوسر نم نامز ولخي الف هناكرأو تيبلذ عماجلا نكرلا

 ةيهلالا دادمألا عيمج عرفتي بطقلا اذه نمو هلالجب قيلي امك ملاعلا نم ىلاعت قحلا رظن لحم
 + اذ نوكي نأ هطرش نمو :نيدلا يبيحم خيشلا لاق يلفسلاو يولعلا ملاعلا عيمج ىلع

 يف ًادوجوم نوكي نأ دب الف هتقيقحو هدسجب ايندلا رادلا هذه يف ًادوجوم نوكير تورو يعيبط

 تامو هانركذ ام ىلع رمألا ناك املو ةمايقلا موي ىلإ مدأ دهع نم هحورو هدسجب رادلا هذه

 يف مهلك لسرلا تلخد لدبتي ال يذلا عرشلاو خسني ال يذلا نيدلا ررق ام دعب .ةيك هللا لوسر

 ولو يناسنإلا ملاعلا بطق وه ذِإ ةهمسجمب يح لوسر نم ضرألا ولخت الف اهب اوم وقيل ةدعب رش

 ةعبارلا ءامسلا ىف سيردإف دحاولا وه ءالؤه نم دوصقملا نإق لوسر فلأ ددعلا يف ًاوناك

 ملاع نم عيسلا تاومسلا نأ مولعمو ضرألا يف رضخلاو سايلإو ةيناثلا ءامسلا يش . بسبع و

 كلغلا فالخشب ايئدلا راد نم ءزج يهف ةروص اهتانفب ىنفتو ايندلا ءاقبب ىقبت اهنوكل ايندلا

 عت هللا ىقبأ كلذلو

 ةأرملا نيبو هنيب قرف اهلوصف تضقنا اذإف ةنسلا رخآ ىلإ نينعلاب نعب تلاك كلذ ناكف سلطألا

 هيف ترثأ امو هيلع ترم دق ةعيبطلا يف داتعملا يهلإلا ريثأتلا بابسأ نأل كلذو هتجوز :ينعأ
 قرف لسانتو ةذل نم حاكنلا ةدئاف تمدع املف لوزت ال تمكحتسا دق هيف ةنعلا نأ يلع لدف

 يفو اذكب ةفئاط قح يف وأ أعم امهل وأ لسانتلل وأ ذاذتلالل ًاعوضوم حاكنلا ناك اذإ امهنيب

 تضقنا اذإ ممألا نم ذخأ نم قح يف مويلا كلذكو ىرخأ عومجملل قح يفو ءاذنكب ىرخأ

 ءالؤعلا :هلوق يف ةثامئالثو ن ريعيسلاو عبارلا بابلا يف لاقو .هرخآ يهلإلا دخألا عقو هترود

 فيطل يهل 1 لزنمو سنأو ٍلامج راد ةئجللا نأ ملعا .يلابأ الو رانلل ءالؤهو يلابأ الو ةنجلل



 4١ بطقلا مهنع هللا يضر ةباحصلا دعب ءايلوألا ربكأ نأ نايب يف :نوعبرألاو سماخلا ثحبملا

 :ينعي تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا لدبت ةمايقلا موي يف نإف ؛ ةرخآلا نم دودعم هنإف سلطألا

 فطلأو ىفصأو قرأ ىرخأ ةأشنب ءادعسلا اهيأ انم ةيبارتلا ةأشنلا هذه لدبت امك نهريغب نلدبي

 ىف هللا ىقبأ دقو رابخألا كلذب تدرو امك نوطوغتي الو اهلهأ !وبي ال ةيمسح ةيعيبط ةأشن ىهف

 ضرألا يف نومئاقلا مهف نيلسرملا نم مهو لزن اذإ ىسيع كلذكو رضخلاو سايلإ ضرألا
 1ك دمحم عرش ةينطاب يف نكل رادلا هذه يف نولوزي الو نولسرملا لاز امف يفينحلا نيدلاب

 سايلإو سيردإو ىسيع نم دحاولا وه بطقلاف »١8[ :فارعألا] © نيل ال سال َرثْكَأ كل

 امه مهنم نانثاو دوسألا رجحلا نكرك وهو نيدلا تيب ناكرأ دحأ وهو مالسلا مهيلع رضخلاو

 كلاثلابو ةيالولا هللا ظفحب يناثلابو ناميإلا هللا ظفحي دحاولابف داتوألا مه مهتعبرأو نامامإلا

 ءالؤه نم بطقلاف يفينحلا نيدلا هللا ظفحي عومجملابو ةلاسرلا هللا ظفحي عبارلابو ةوبنلا ظفحي

 صخش نامز لك يف ةمألا هذه نم ةعبرألا ءالؤه نم دحاو لكلو : خيشلا لاق هنيعب ال دحاو

 باونلا ال ؛داتوألاو نيمامإلاو بطقلا نوفرعي ال ءايلوألا رثكأو مهدوجو عم هنع ًابئان هبلق ىلع
 اهب اوصخ اذإ مث تاماقملا هذه لينل دحأ لك لواطتي اذهلو مهانركذ يذلا نولسرملا ءالؤه الو

 انريغ دحأ مالك يف اهارت ال كنإف ةتكنلا هذه فرعاف بطقلا كلذل باون مهنأ كلذ دنع اوفرع

 . ىهتنا اهترهظأ ام اهراهظإ نم يرس يف يقلأ ام الولو

 ؟مهحلطصم ىلع باطقألا نم نالق مهلوقب دارملا امف :(تلق نإف)

 نوعسوتي دقو تاماقملاو لاوحألا عمج نم لك مهفرع يف بطقلاب مهدارم :(باوجلاف)

 تاماقملا نم ام ماشم هيلع راد نم لك مهدلب وأ مهدالب يف بطقلا نومسيف قالطإلا اذه يف

 كلت بطق ةعامجلا لجرو دلبلا كلذ بطق دلبلا لجرف هسنج ءانبأ ىلع هلامز ىف هب درفناو

 الإ نامزلا يف مهنم نوكي ال موقلا نيب انيف مهيلع حلطصملا باطقألا نكلو اذكهو ةعامجلا
 .ثوغلا وهو دحاو

 فسوي خيشلاك موقلا ةلسلس خياشم نم ًادحأ ثوغلا بطقلا نوكي لهف :(تلق نإف)

 ؟ههبارضأو نيدم يديسو دهازلا دمحأ يديسو يمجعلا

 نإف ابطق مهدحأ نوكي نأ مزلي ال :هللا همحر صاوخلا يلع يديس هلاق امك :(باوحلاف)

 دبأ رانلا لهآ عم رابجلا مسالاو ةنجلا لهأ عم برلا مسالاف توربجو لالج راد يهف رانلا امأو

 قح يف هبضغ تقبس هتمحر نأل كلذب يلابي ال ىلاعت قحلا ناك امنإو «نيرهادلا رهدو نيدبآلا
 ةقباس اهنأل مدعلا نم داجيالا ةمحر ةمحرلاب دارملا نوكيو «نيكرشملا قح ىف وأ نيدحوملا
 دارملا ناك ولو :لاق نيقيرفلاب لعف امب يلابي ال ىلاعت ناك كلذلف هنم عقاولا بفغلا ببس ىلع
 بضغلاب هسفن ىلاعت قحلا فصو الو مئارجلاب ذخألا عقو ل موضعي هسهوت ام ةالاملا مدع

 مكحلا اذه ناك ام ةالابملا الولف ذوخأملاب ممهتلاو ةالابملا نم هلك اذهف ديدشلا شطبلا ناك ال

 لاقو كلذ نب لاطأو ةنطوم مكح لكي اددعتب مل ياهأ اهفر ع اذإ نطاوم ماكحألاو مالت
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 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 1465

 لدبلا كلذ نم هب صصتخي ددم موي لكل لادبألا ءالؤه نم لرنت ةعبسلا مايألا دادمأ كلذكو

 مه مأ ىلاعت ىقحلا اهلدبي يتلا نوؤشلا بسحب نوصقنيو لادبألا ديزي لهف :(تلق نإف)

 ؟نوصقني و نوديزي أل دحاأو ددع ىلع

 مهنأش نمو ةعبسلا ميلاقألا هللا ظفحي مهبو نوصقني الو نوديزي ال ةعبس مه :(باوجلاق)

 يف اهلوزنو اهتاكرح يف رارسألاو رومألا نم ةرايسلا بكاوكلا يف ىلاعت هللا عدوأ امب ملعلا

 ةردقملا لزانملا

 ؟ًالادبأ اومس ملف :(تلق نإف)

 دحاو لك نأل ًالادبأ اومس مهنأ :نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك : (باوجلاف)
 .لدبلا كلذ هنأ يئارلا كشي ال هتروص ىلع .صخش هيف هفلخ هتاكم قراف اذإ مهنم

 نوكي ثيحب تاومس عب عيسلا بيترت ةروص ىلع ةعبسلا ميلاقألا بيترت لهف :2«تلق نإف)

 ؟ذكهو ةسداسلا ءامسلاب يناثلاو ةعباسلا ءامسلاب 3 !وألا ميلك ل 1 طابتر

 لك ةيناحور نوكب معن :ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 .اذكهو ةعباسلا ءامسلل لوألا ميلقالاف هل ةلكاشملا ءامسلاب ةبترع ميلقإ

 ةعيس اهيلع نحن يتلا ضرألا هذه لعج ىلاعت هللا نأ يخأ اي ملعت نأ :(كلذ حاضيإو)

 هللا كسمي ًاميلقإ لدن لكل لعجو لادبألا مهامس كعب نيئمؤملا ءداع نم ىفطصاو ميلاقأ

 رظنيو ةعباسلا يه يتلا ىلوألا ءامسلا نم هيلإ رمألا لزني لوألا ميلقالاف هب ميلقإلا كلذ دوجو

 ميلقإلاو ؛مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا بلق ىلع وه هظفحي يذلا لدبلاو اهبكوك ةيناحور هيلإ
 ىلع هظفحي يذلا لدبلاو مظعألا اهبكوك ةيناحور هيلإ لزنيو ةيناثلا ءامسلا نم رمألا لزني يناثلا

 هيلإ رظنيو ةثلاثلا ءامسلا نم يهلإلا رمألا هيلإ لزني ثلاثلا ميلقإلاو ءمالسلا هيلع ىسوم بلق
 عبارلا ميلقإلاو ؛ةك دمحم دييأتب ىبحيو نوراه بلق ىلع هظفحي يذلا لدبلاو اهبيكوك ةيناحور

 اهيكوك ةيناحور ةيلإ رظنيو اهلك كتافألا هبلق ةعبارلا ءامسلا نم يهلألا يهنلاو ر فألا هملإ لري

 ىلإ تمي مل يذلا بطقلا وهو ءمالسلا هيلع سيردإ بلق ىلع هعهفحي يذلا لدبلاو مظعألا

 كلذو بلطلا نع ةلصاحلا ةيقيقحلا ةيؤرلا وه سيلف بلط نع ةيؤرلا نم عقو ام عقو اذإو :لاق

 ال يلجتلا نإف لاحم كلذو هسفن يف هيلع وه ام ىلع هاري نأ وه امنإ يئرملا نم هبولطم نأل

 ديلط ام ريغ يف الإ ةيؤرلا بلاطل ىلاعت ىّلجت امف هركنأ الإو هب هملع ةروص ىلع الإ دبعل عقب

 هآر امب ذاذتلالا عقو اذإ مث ًءارجو ًاقاقحتسا ال دبعلا ىلع ًانانتما تعقو اذإ ةيؤرلا تناك اذهلف

 نم هطعأو ًايهلا ًانانتما ىلجتلا كلذ ناكف بلط ريغ نم كلذ دعب هل ىلجت هبولطم هنأ ليختو

 تسلا ميعنك ةيؤرلا كلتي همعنت ناك ١ ه0 ىلع رطخ الو هدنع نكي مل ام هب ملعلا

 اصاب لام لاق .كنذ ين لاطأو .لعا د قريغ دحأ اهبلع هبنام ةلأسلا ةهذهو



 ل ءايبنألا يحر نيبو هتيب قرفلاو يماهلإلا ءايلوألا يحو نايب يف :نوعبرألاو سداسلا ثحبعلا

 هيلإ رظنيو ةسماخلا ءامسلا نم رمألا لزني سماخلا ميلقالاو .رم امك هباون انيف باطقألاو نآلا

 دييأتب .مالسلا هيلع فسوي بلق ىلع ميلقإلا اذه هب هللا ظفحي يذلا لدبلابو اهبكوك ةيناحور
 اهبكوك ةيناحور هيلإ رظنيو ةسداسلا ءامسلا نم هيلإ رمألا لزني سداسلا ميلقإلاو .ِفَي دمحم
 لزني عباسلا ميلقإلاو .مالسلا امهيلع ىيحيو هللا حور ىسيع بلق ىلع هظفحي يب بدلا لدلاو

 هيلع مدآ بلق ىلع هظفحب . يذلا لدبلاو اهبكوك ةيناحور هيلإ رظنيو ايئدلا ءامسلا نم هيلإ رمألا

 نيح ةلبانحلا ميطح فلخ ةكمب ةعبسلا لادبألا ءالؤهب تعمتجا دقو :خيشلا لاق .ماللا

 اتمس مهنم نسحأ تيأر امف مهعم تثدحتو ىلع اوملسو مهيلع تملسف كانه نوعكري مهندجو

 ةينوثب ىشرعلا طقاس نب فرفرلا طيقس الإ مهلثم تيأر امو لجو رع للاب مهنم الغش رثكأ الو

 بابلا يف ءايلوألا نم رئاودلا باحصأ ىلع مالكلا خيشلا لاطأ دقو .هنع هللا يضر ًايسراف ناكد

 .ملعأ هللاو هعجارف «تاحوتفلا» نم نيعبسلاو ثلاثلا

 :نوعيرألاو سداسلا ثحبملا

 قرفلاو يماهلإلا ءايلوألا يحو نايب يف
 كلذ ريغو مالسلاو ةالضلا مهبيلع ءايبنألا يحو نيبو هنيب

 ءايلوألا ىحو امأو ةهفاشمو ةظقي ليريج ناسل ىلع الإ نوكي ال ءايبنألا يحو نأ ملعا

 نينامعل لا سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك بورض ىلع وهو ماهلإلا كلم ناسل ىلع نوكيف

 مانملا يف يحولا وهو لايخلا ملاع يف تارشبملاك لايخلاب ىقلتم نوكي ام هنمف :نيتئامو
 يذ ىلع سح ىف ًالايخ توكي ام هنمو , كلذك هب ىحوملاو كلذك لزانلاو لايخ دئتنيح ىقلتملاف

 لزن نمم لايخ الو سح قلعت ريغ نم هسفن يف هيلإ ىحوملا هدجي ىنعم نوكي ام هنمو سح
 بيضق هللا دبع يبأل ىحوي ناك هبو ءايلوألل ًاريثك اذه عقيو ةباتك كلذ نوكي دقو :لاق .هيلع
 يف ةعامجلا فعضأ ناك هنكل .هنع هللا يضر دمحأ مامإلا ذيملت دلخم نب يقبك هريغو نابلا

 .ىهتنا ةقرو يف ابوتكم مونلا نم مايقلا دعب الإ هدجي ال ناكف كلذ

 زوجي ىتح لجو رع هللا دنع نم ةقرولا يف يتلا ةباتكلا كلن نوك ةمالع امف :(تلق نإف)
 ؟اهب لمعلا يلولل

 لك نأ ملعا :[37 : دونمؤملا] # َنوُحِف مهند اًمِب بّرح 8 : ىلاعت هلوق يف «ةئامثالثو نيعبسلاو

 هملعي ام فالخ ًاملع مث نأ ملح ول هنإف اهب لهاج هنأ ملعي ال نكل رومألاب هلهجب معنتم لهاج

 امثإو ءايندلا يف نوحرف مهيدل امب بزح لك سيلف طق هلهجب معنت امو صيغنتلا هكردأل وه
 ىف ىلاعت هلوق ىف لاقو . مهلك يف ال سائلا نم ريثك يف كلذف ايندلا يف امأو ءةرخآلا يف كلذ

 نع اَمَكِإ كتم نإ ايلف َنهِنِْضَيَع 2 نإ اَوَلَخ اَذِإَو اَنَماَ 0 ا َنِذَّلَأ اوُقَل اًدإَو# :نيقفانسلا

 رفاكلاو نمؤملا نيب 5 قفانملا نأ ملعا : 113 14 :ةرفبلا] 4 مهب ُعرِبَتَْم هنأ ه9 نو ءْرِهَتْسُم
 انه ىصلختت ول ذإ ناميالل صلختي ملو رفكلا فرط وهو نيفرطلا دحأ ىلإ صلخت بلقنا اذإف



 رباكألا دئاقع ناب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءرجلت ا 09 55

 كلت نأ :ةئامئالثو رشع سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك اهتمالع نأ :(باوجلاف)

 لاق ءاهبالقنال ةباتكلا تبلقنا ةقرولا تبلق انلك ريغتت ال ءاوسلا ىلع ةيحان لك نم أرقت ةباتكلا

 اهآر املف هفصلا ءذه ىلع رانلا نم هقتعب فاطملا يف ريقف ىلع تلزن دفرو تيأر دقو * كتشلا

 ع هقنا م ةقرولا كلتف ةماعلا كلت تدحو نق نيفو هةلخلا ةباثك ع تسيل اهنأ !!وملع نسماثلا

 نم ةريقفل عقو كلذكو :لاق .انرهظأ نيب يتلا ةعيرشلا تقفاو اذإ الإ اهب لمعي ال نكل لجو
 ردقي ملف تظقيتسا نيح اهنك قيطناف ةقرو اهاطعأ ىلاعت قحلا نأ مانملا يف تار ااهنأ انتذمالت

 اهيعلتبت نأ كفك هللا حتف اذإ هنآ كبلقب يونا :اهل تلق ينأ ىلاعت هللا ينمهلأف اهستف ىلع دحأ

 كلذ تفرع امب :ىل اولاقف اهيلع ًارهق اهمف ىف ةقرولا تلطدف اهمف ىلا اهدي تباقو تونف

 قرفلا ىلع هللا ينعلطأ دقو :لاق اهيلع ًادحأ علطي نأ اهنم درب مل ىلاعت هللا نأ تمهنأ : تلفف

 هانيأر بيجع ملع وهو نيقولخملا ةباتك نيبو هريغو ظوفحملا حوللا يف يلاعت هللا ةباتك نيب
 . ىبتنأ ةاندهاشر

 «يسحولا ةقيقح امف :(تلق نإف)

 وه هتقيقح نأ :«تاحوتفلا» م نيعيسلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(«باوجلاف)

 دوصقملا ىنعملا ىلإ اهتع لصوتي ةرابعلا ذإ ةرابع ريغ ىف ةرامعلا ماقم ةمئاقلا ةراشإلا هب عشت اه

 وه يحولاو هيلإ راشملا تاذ اهنإف يحولا | يه ينلا ةراشإلا فالخيب ةرابغ تيمس اذلو اهنم
 هنم موهقملا | نيع ماهفاللا نيع مهفلا نيع نوكي نأ نم بجع الو لوألا ءاهفالاو لوألا موهتملا

 يذلا ماهلالا ملع ةفرعم نم بيصن كل سيلف ةتكنلا هذه ةفرعم يخأ | اي كل لصحي مل نإف
 لمع
 . ىهتنا هانركذ امم عرسأ الو ةعرسلا وه يحولا نأ ىرت الأ «ءايلرألل نوي

 ؟ءايلوألا بولق ىلع ماهلإلا يحو لزنت ةروص امف :(تلق نإف)

 ىلجت ام رمأب هئايلوأ نم يلو ىلإ يحوي نأ دارأ اذإ ىلاعت حلا نأ هتروص :(باوجلاف)

 ديري ام هتدهاشم درجمب يلحتلا يلولا كلذ نم مهفيف رمألا كلذ ةروص يف يلولا كلذ بنق ىلإ

 اولا دجي كانهف اي هيبن مالك وأ همالك يناعم ميهفت نم هب يلولا كلذ ملعي نأ ىلاعت قحلا
 ديلاب ةبرضلا ىف ملعلا يي ىبنلا دجو امك كلذ لبق ةعيرشلا نم ملعي نكي مل ام ملع هسفن يف

 الإ قفانملا ذخأ امف هتمارك راد يف هللا ىلإ الإ بلقتي ال بلقنا اذإ ناكل احزرب نكي ملو ناسيالل
 اولا اوُبَماَد َنِدَلا اُهَل اًدإَو :هلوقب كلذ ىلع هبن دقو ءاملعلا نم ريثك هب عشب ال قيقد رمأب

 مهئيطايش ىلإ اولخ اذإو :هلوق كلذكو اودعسل ةقيقح كلذ اولاق مهنأ ولف [14 ةرقبلا| انما
 :مهلوق اوداز مهنكلو عقاولا مذلا مهيف رثأ امل اوعكسو كلذ اولاق مل : يأ مككعم انإ :!ولاغ

 اررقأ امب الإ اوذخأ امف نيرفاك اوناك مهنأ مهسنفنأ ىلع اودهشف 04 ةادللا «نوئرتلم نع امنإ

 محا امل ىلاعت هللا نأ ىرت الأ اودعسل ةدايز ريغ نم ٌقافنلا ةروص ىلع !مثب

 ١ مهل وفن : 0 ف 9 انا مهل شن مهذحا امق .[135 :ةاقلا] ع ربل 2 لاق ليلا مضايإ هيدا قم ىف ةسسلا اع



 تفي ءاييلألا يحو نيبو هنيب قرفلاو يماهلإلا ءايلوألا يحو نايب يف :نوعبرألاو سداسلا ثحبملا

 ءايلوألا ع نإ ملأ ءرسأللا دلل نبللا ةداريش يف ملعلا احح و امكو ىلاعت هل اللجمب ىيلي امك 5 ةيهلالا

 هك هانأ نم ملعي الو ىرطاخ ىف اذكو اذك تدحو لوي لب عسسل 5 نم مهلمو كلذ رعشي نم

 شع يناثلا تابلا يف ك”لد يف لاطأو تاطيشلا نم دئنيح هظفحل متأ وهف هقرص ارم نكلو

 كعب نأ ,وهلإ ب مخ انل ءىحعي مل هلأ ملعا ؛ هتامنالك 0 نيسمخلاو ثلاثلا بايلا | ىف لاق و , ةتامن زان و

 نينلا ىف 1 كبلإ ىو دقو 5 : ىلاعت لاق ماهلالا يحو انتل امنإ ادبأ عي رشلا ىحو ١ هيت هللا لاوس

 هيلا ويسمع يف حيحصلا ريخلا كح كفو ادبأ ايحو ةدعب نأ ركذي ملو [ 12 :رمزلا! # - لِ نس

 02 52 الأ نمؤي ب نامزلا رخآ لون اذإ هنأ ع هديا لوسر لبق ةيلإ م 1 مم تاكو مالاسلا

 صاوخل امث هل ن مكي يذلا ماهتإلا ىلع ةدايز ل ِس اذإ ماتلا فشلا هل عم انتئسو انتعي شب

 ,ةمالا هذه

 ؟يهلإ ربخ ماهلإ نذإف :(تلق نإف)

 نع بيغم كلم دي ىلع دبعلل ىل !اعت هللا نم رابخإ وه ذإ كلذك وهو .معل : (باوحلاف)

 . مهلملا

 ؟دحأ ةطساو الب ماهلإ نوكي لهف :(تلق نإف)

 رص هير كريقو كاسنإ لك نيب يذلا صاخلا هجولا 0 ديعلا مهلي لق .معل :(ساوحلاف)

 ىسوم راكتإ هنمو هراكتإ ىلإ سائلا عراستي دج ولا اذه ملع نكل ماهلإلا كلم هب ملعي الف لجو

 ماكحأ دخأ اودوعت ام ءايبنألا نأ هراكنإ يف ىسوم رذعو مالسللاو ةالصلا امهيلع رضخلا ىلع

 نادهشي ىبنلاو لوسرلا نأ ملعف قيرطلا هذه ريغ نم ًاعرش فرعي ال كلم دب ىلع الإ مههعرش

 هللا همهيلق هاري الو هرئأي سحب لوسرلا ريغو اسهيلإ ىحوي ام دنع مصب ةيؤر هنايريو كلملا
 ءاقل" أ لجأ رهو طاسولا جاشت راب صاخلا هج ولا نم هيدطعي وأ همهلب نأ ءاش ام هتلعسا وب ىلاعت

 .اضيأ يلولاو لوسرلا اذه يف عمتجيو هيحاصل ظفحلا لصح اذإ هفرشأو

 أ؟دبعلا نم ماهلإلا لحم امق :(تلق نإف)

0 

 سعلا] 433 اَهوْتَتَو مروع اَهَملَدم :ىلاعت لاق سفنلا وه دبعلا نم هلحم :(باوجلاف)

 يفو كرم امك نونزهتسم نحن امنإ :مهلوق نم قافنلا ىلع هب اوداز امب مهذخأ امنإو مكعم

 ةاراذسلا ىلع ديزي الو ةقيقح ةارادم نيف رلعلا يرادي نمؤملاو .«ةقدص سانلا ةارادما :ثيدحلا

 ءافخإ هح وهضوو نآرقلا ىف ىفماغ رس هنإف كلذل نطفتف : لاق .هترمث ىنجيف ءازهتسالا نم انيش

 قفانم يرادملا نمؤملاف : لاق قاقنلا ىلع داز امي الإ ذخأ اد هدجت قفانم لك ةروص ىلإ رظلاو

 ركذ ىلإ ضرعتي ملو هب داحتالا رهظأ نيقيرفلا دحأ عم درفنا اذإ هنأل ريخ لعافو جان هنكل

 ىف 'رطابلاو ةيائمل ١ دهب هعم ناك رخآلا ىلإ بلقنا اذإف هدنع رضاحب سيل يذلا دال قي فلا

 .[إ: هلع] 13 الرق د الف :توراشو ىبس مدل ىلاعت لاق دقو «"لجو رع هنا خم نيتلاحلا



 رباكألا دائاقع ناي يف رهاوجت ا تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 1: هر

 هب لمعتل اهاوقت اهمهلأو هب لمعتل ال هملعتو هبنتجتل اهروجف سفنلا مهلأ ىلاعت هللا نأ :يأ [

 نم ٌباَح َدََو#' : ىلاعت لاق كلذلو قئاقحلاب هل ملع ال نم هنظي امك ال مالعإ ماهلإ وهف هملعتو

 لمعلا لهاجلا اذه ىحلأ دقف ماحدزاب يفخ قاحلإ وه سدلاو ٠١[ : مشن مشناا 4( اًهنَّسَد

 نازيم هيمر هئطخل بيسو :لاق أطخأف قيرفتلا عضاوم يف قرف امو ىوقتلاب لمعلاب روجغلاب

 هل نيبتف روجفلا نع ىهنم ىوقتلاب رومأم هنأ ىأرل هدي ىف تناك نازيملا نأ ولو هدي نم ةعيرشلا

 ْ .اعم نارمألا

 بلق ىلع يحولا لزنت نيب ىرفلا نم نأ هبتك ضعب يف يلازغلا ركذ دق :(تلق نإف)

 ال يبنلاو طق كلم هيلع لزني الو مهلي ىلولا نإف كلملا لوزن ءايلوألا بولق ىلع هلزنتو ءاببنألا
 ٠ حيححص كلذ لهق هب كلملا كون نم يحولا يف هل دب

 نأ قحلاو طلغ كلذ نإ :ةئامثالثو نيتسلاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 هب لزني يذلا ذإ كلملا لوزن ىف ال كلملا هب لزني ام ةيفيك ىف وه امنإ امهنيب قرغلا ىف مالكلا

 ىلع لزني ال كلملا نإف عباتلا يلولا ىلع كلملا هب لزني ام فالخ يبنلا نأ لوسرلا ىلع كلملا

 ءاملعلا لاق ثيدحك هملع هل ققحتي مل امم هب ءاج ام ماهفإيو هيبنل عابتالاب الإ عباتلا يلولا

 لها اهفرعي طورشب هسفن ىح ىف هب لمعلا يلوللف حيحص هناب ماهلإلا كلم هريخيف الثم هفعضب

 لاق امك ةداعسلا لهأ نم هنأب هللا نم ىرشبب ىلولا ىلع كلملا لزني دقو اقلطم ال لجو رع هللا

 دنع عقي امنإ ناك نإو اذهو [0 :تلمن) «ًاوُمَعَتْسأ مث ُهَنأ نيو اوَلَك جرتلا # : يف ىلاعت
 ىف ةريغو ىلارزغلا طلغ بيسو : خيشلا لاق . هدامع نم ءاشب نمل هب ىلاعت هللأ لجعي كف توملا

 املف تاماقملا عيمج مهكولسب اومع دق مهنأ مهنظو قوذلا مدع يلولا ىلع كذملا لزنت عنم

 مهقوذف ءايبنألاب صاخ كلذ اولاقو هوركنأ مهيلع لزن ماهلإلا كلم اوري ملو مهسفنأب كلذ اونظ
 مهلك هلنأ لهاو ةلوبقم ةقثلا ةدايز ناب نولكاق اوععتم نيذلا ءالؤه نا عم لطاب مهمكحو حيحص

 لزنتب مهربخأو هللا لهأ نم لماكب مهنامز يف اوعمتجا هريغو دماح ابأ نأ ولو :لاق .تاقث

 نم ىصحي ال امب ماهلالا كلم انيلع لزن دقو :لاق هوركني ملو كلذ اولبقل ىلولا ىلع كلملا

 .دمحلا هّللف انيلإ اوعجرف :انلوقب لوقي ال ناك نمم ةريثك تاعامج كلذب انربخأو مولعلا

 ؟يهن وأ رمأب ءايلوألا نم دحأ ىلع ماهلإلا كلم لزني لهف :(تلق نإف)

 يل حص املو :هللا همحر خيشلا لاق .هعم كنأ ماقملا كلذ يف ليختي هنإف ةارادملا نيع كلذو

 ةارادملا قيرط نم الإ ةجاح سانلا نم دحأل تيضق ام نيطالسلاو كولملاب تددحتاو ماقملا اذه

 ىتح هيف هجردتسأ ًاطاسب كلملل طسبأ تنك ىنأ كلذو طق دحأ ىف ةعافش ىل اودر 38 كلذلو

 م اهيف هل ىري امل سفن بيطب روفلا ىلع اهيضقيف ةجاحلا كلت ءاضق ىف لئاسلا وه نوكي

 بلح بحاص تاحوتفلا ابأ سربيب هللا رمأب رهاظلا كلملا ناطلسلا تملك دقلو :لاق ةحاصملا
 يعم ناك ولو ةجاح ةرشع نامثو ةجاح ةئام دحاو موي يف يل ىضقف سانلل ةريثك جئاوح يف



 ه8 ءايستألا يحو نو كلمنا قرفلاو ىعاهلإلا ءايلوألا ىحو ناب ىف :نوعبرألاو سداسلا ثحيملا

 كلم لزني الف ةئامثالثو رشاعلا بابلا يف خيشلا هلاق امك عنتمم كلذ نأ :(باوجلاف)

 اهاري ةحلاصلا ايؤرلا وهو تارشبملا يحو ءايلوألل امنإو ًادبأ يهنو رمأب يبن ريغ ىلع ماهلإلا
 .ةموصعم ريغ اهنأل ابلاغ يحوو ٌىح يهو هل ىرت وأ لجرلا

 ؟مونلا يف وه امك مونلا ريغ يف تارشبملا يحو نوكي لهف :(تلق نإف)

 دق ليختملاو سحلا يف ال سحلابو لايخلاب ايؤر يهف لاح لك ىلعو .معن :(«باوحلاف)
 موقلا دنع فورعملا يلجتلا وه وأ يناحور ليثمت راحب نم نوكي دقو ةوقلا يف لخد نم نوكي

 . كلذ يف خيشلا لاطأو يقيقح لايخ وهو قحلل ًائيهم اميقتسم جازملا ناك اذإ

 كلذ تلعف ام رومألا نم أرمأ هلعف يف هيلع اوضرتعا اذإ :لوقي مهضعب نإ :(تلق نإف)

 يمدق لاق ام هنأ .هنع هللا يضر يليجلا رداقلا دبع يديس نع لقن امك ىلاعت هللا نم رمأب الإ

 . حيحص كلذ لهق كلذي هل ىحلا رمأ دعب الإ ىلاعت هلل يلو لك قنع ىلع هذه

 نذإلا ذإ رمألاب نذإلا هيلع هبتشا كلذل لقانلا لعلو حيحص ريغ كلذب رمألا :(باوجلاف)

 دقو .مهفاف هفلاخ نم نايصع يضتقي ديدج عيرشت هنإف رمألا فالخب ًاعرش حابملا ىلع قلطي
 هللا نإ ءايلوألا نم لاق نم :«تاحوتفلا» نم نيرشعلاو يناثلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاق

 ءايلوألا نود دودسم باب اذهو هتفصو مالكلا مسق نم رمألا نأل سيبلت وهف ءيشب هرمأ ىلاعت

 . عيرشتلا ههج نم

 يقب امف عورشم وهو الإ يفيلكت رمأ ةيهلإلا ةرضحلا يف سيل هنأ :(كلذ حاضيإو)
 عيمج يف ةيراسلا ةذللاو ةاجانملا مهل ناك ءيشب ءايبنألا مهرمأ اذإف اهرمأ عامس الإ ءايلوألل

 نم لاق نم لكو رمسو ثيدح امنإ يهن الو اهيف رمأ ال ةاجانملا نأ مولعمو ءريغ ال مهدوجو
 .رمألا هيلع سبتلا دقف يفيلكت يدمحم يعرش رمأل فلاخم يهلإ رمأب رومأم هنإ :فشكلا لهأ
 هبلق نع هللا فشكي ءايلوألا ضعب نأ نكميو :لاق هعمس هنإ :لاق اميف ًاقداص ناك نإو

 نأ نظيف 0325 دمحمل هيهنو حلا رمأ هيف عمسيف ًايدمحم ًارهظم هل ىلاعت هللا ميقيو باجحلا

 ماكحألاب فيرعتلا باب نم كلذ نوكيف :ةك دمحم حور ملك امنإو وه امك ىلاعت قحلا

 . ىهتنا قلي هللا لوسر تومب قلغأ دق باب كلذ نإف ًاديدج ًاعرش ال ةيعرشلا

 بدأ مرسل ةربابجلا عم ىلاعت قىحلا نأ ملع نمو :لاق يل هاضقل كلذ نم رثكأ مويلا كلذ

 : ةئامئالثو نيعبسلاو سداسلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو ًادج زيزع اذهو مهعم باطخلا

 لعف امب هملع عم ىلاعت قحلا نوك ةنيبلاب لب هملعب مكحي نأ مكاحلل سيل هنإ :لاق نم هجو

 ةرخألاو ايندلا يف ماكحلل صلخأ كلذو مهيلع ةنيبلا ةماقإ دعب الإ ةمايقلا موي مهذخاؤي ال هديبع

 مهل هعرش ام ةروص ىلع الإ هدابع ْذْخاْوي ال ىلاعت حلا نأ ملعي انه نمو ؛«ةمهتلا نع دعبأو

 ءهب ينتثعب يذلا قحلاب : ينعي قحلاب مكحا بر هبر رمأ نع ءةي يبنلا لوقي اذهلو ايندلا يف
 ليبس ىلع لوقلا اذهب هتمأل ةمحرلا هلأسف ةمحر هنأل :يأ مهيف هب مكحأ نأ يل تعرشو



 رباكألا دئاقع نايب ىف رغاوجلا» تيقاويلا نم ىتاثلا ءزجلا فمر

 ؟بلغألا معألا ره رئاشبلا ىحو نذإف :(تلق نإف)

 0 3 1 : 03 2 م 000
 هحجانيش لجو زرع هير نير تاسنا لك نيب يذلا صضصاخلا ىن مس ولأ قه ذإ ىحت :؟؛.ساوحلاف)

 الأ ع دييات ك”لذو 8 ىلاعت هيا نم ةيلا هسا أ انج كحعب بف هرب و عقارمعم لاح ل ١ ب هاني

 اهئاش 3 ةوينلا ول ف 2 كلم ةطسا وب ًاضيأ رتاشبلا يحل 0 تركي لف 3 نيقداصلا نفعل

 ةيسلا رمألا 5 هتاف امن يلابي ١ ذ فراعلاف كلذك تسيل تاب كسلاو اهيف كلملا لن داب "ناف ةلطسا ا :

 كاع 1
 بث

 كا

 ىف لاقو 7 ةئامد النو نيرشعلاو ثلاثلا بابلا ى قف كلذ يف خ ةيشلا لاطأو ةميلص ثا عملا تاق

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا يحوو ءايلوألا يحو نيب  قرفلا نأ ملعا : نيتئامو نيتسلا ٠ نماثلا بابلا
 فالخب لزانلا كئملا نوري ال نكل مهبولق ىلع حاورألا لزنت نودهاشي ءايلوألا نأ مالسلاو

 ءاقلإللا اهش اهش نأو هدوههسش : لاح هيلع هءاقلإ دهشي اذ 5 كلملا يلولا دهش م نإ .لوسرلاو ا
 كل

 ديلإ هنم ءاقلالاو كنملا © هن اقر نيب عمجي الف هل دوو ري نم كلملا نم هنأ ملعيف كلملا كهشب

 ماكحألاب لزنتلا باب ى لاعت هسا قلغأ دقو يلولاو لوسرلا نيب قرشي اذهبو لاسر وأ : الا
 علا

 ملعلاب يتاحورلا لزننل وه يذلا هئايلوأ بولق ىلع اهب ملعلاب هب لزنتلا تبان قلغأ امو ةيعرشلا

 لاق كلذلو 0 ع ؟ مهثرو 3 ناك امك اهب هللا ىلإ ىهئاعد يش 2 ريمسصتلا ىلع ءال والا نوكيل ثتانذو

 0 ذدحأ وهش ١١١8| :بقسوي] ف وحب نمو أ ةراصن ص دلل لإ وعد - دال لق :ىلاعت

 مدا ملعب ءثلنل امف ىلاعت هللا لهأ ملع ىلع ءانثلا 1 رعش 2 دينجلا لاق ,ةميهن هيلا قرصتي

 امأ لوصألا يف الو عورفلا يف ال ةريصب ىلع ةيحاص نوي ال مهريغ ملع نإف ةمهت هيفا سائلا

 لهدلا ع ليلدلا ىف رظانلا ىلإ قرطتي املف لوصألا ىش امأو ليواتلا َّض لايتح كالع 2 2 رشلا ىف

 ىلاعت هللا لهأو كلذ لبق هب عطقي ناك دقو لاخلا اذهل هليلد مهتي وهف هريغو هسفن نم هيف هبلع

 نع ءيش هلزلزي الف بلقلا يف هرارقتسا قح :يأ نيتيلا قح نم هلك مهملعو رئاصن لهأ مهل
 ددرتلا لوزيو رارقتسالاو نوكسلا هل لصحي كانهو رقتسا اذإ ضوحلا يف ءاملا رق :لاغي .هرقم

 نيقيلا ملع :هل لاقي لقعلاو سقنلا ىلإ فيضأ نإ رارقتسالاو نوكسلا اذهو نونظلاو ماهوألاو
 قح هل لاقي يقيقحلا بلقلا ىلإ فيضأ نإو نيقيلا نيع هل لاقي يئاحورلا حورلا ىلإ فيضأ نإو

 مم

3 

 نماثلا بابلا يف ؛ لاقو . ىهتنا ن 1 يقيلا , حل ةقيقح هل لاقي يدوجولا ر ببملا ىلإ فيضأ تإو ن :بشيلا

 تع رجعت ام دشأ رم كلذ ناك دع هللا لوسر دعب ةلاس لا باب ىلاعت هللا ىلغأ امل : نيثالكل 5

 :هلوقو .[5 :مامنألا] 4ٌُدَسَحيلا ِهَِفَن قع كير بَنَك  :ىلاعت هلوق يف هيف لاقو .عرضتلا جما مع مذ
 نأ ىلاعت قحلل نأ ملعا :تايآلا نم امهوحنو [49 :مورلا] نير دفن اَنِيَلَع اً تاو#
 هاف ؛فئابع ىلع بجاولا دح تحت لخدي ال كلو ديري ام لمني هنأل ءاش ام هسفن ىلع بجري
 رذنلاك ائيش هسفن ىلع بجوأ اذإ دبعلا فالخيب مول الو مذ هقحلي الو بتك ام فلي نأ ىناعت

 مل ام هسفن ىلع بحوأ ثيح هل ةبوقع هب مّقي مل اذإ رذانلا مثأيف بجاولا دح تحت لخدي
 مهرذنب اوفو اذإ مث .مهفاف رذنلا نع عراشلا ىهن من اذهلو ءعيرشتلا يف محازو هيلع هللا هبجوب

 ص هللا لوقي# :ثيدح ىف لاقو هةمح رو هئم اليضف ةيعرشلا تابجاولا باوث ءديلع هبا مهرجأ



 5 ءايبثألا ىحو نيبو هئيب قرفلاو يماهلإلا ءايلوألا ىحو نايب يف :نوعبرألاو سداسلا ثحبملا

 قحلا مهمحرف ىلاعت هللا ىلإ مهتطساو نوكي نم نيبو مهنيب ةلصولا عاطقنال هترارم ءايلوألا

 كلذلو :لاق مهتبيصمل ًاربج ىلاعت هئامسأ ةلمج نم وه يذلا يلولا مسا مهيلع ىقبأ نأب ىلاعت

 افرش هللاب ناقيلي ال نيذللا لوسرلاو دبعلاب هامسو ءُّوُديَم هللا لوسر نم مسالا اذه ىلاعت هللا عزن
 هللا نم ةعلخ كلذف ميحر فوؤرب هَّكِلَو هفصو امأو ةيمستلا يف ىلاعت قحلا محازي نأ يي هل

 لوسر ملع املو :لاق نيصاخ ًاموق هب طبغيل , صاخ هجو ىلع هللا نم ةفرشل ًاقايب ىلاعت

 نم ًابيصت هتمأ صاوخمل لعج ةلاسرلاو يسولا عاطقتنا سأك عرجت نم هتمأ يف نأ هي لل
 لجو رع هلل ًادبع هنوك دبعلا ىلإ فاضي ماقم فرشأ ذإ 2 2 ل اع كلب رثركيل ةلاسرا

 ةصوصخمم ةلاسرلا ذإ لسرلا مسا مهيلع قدصيل ةيلبتلاب مهرمأف بئاغلا دهاشلا غلبيل :لاقف

 فرحب افرح :ينعي .«اهعمس امك اهادأف اهاعوف يتلاقم عمس أرما هللا محر» :ْوي# لاقو دبعلاب
 وأ ةطساوب مهيلإ هللا هيقلي يذلا ظفللاب اهبر مالك لسرلا غلبت امك هغلبي اميف فرصت ريغ نم

 هثيداحأ نووري نيذلا الإ ءةمحرلاب هل كفي هللا لوسر ءاعدبو ةجردلا هذهب زاف امو اهريغب

 ةروص انيلإ لقني امنإ ىنعملاب ثيدحلا يوري نم نإف «ظفل ةدايز ريغ نم اهوعمس يتلا ظافلألاب
 نم يحولا غلب نم الإ لسرلا فوفص يف ةمايقلا موي رشحي الو هسفن لوسر هنأكف وه همهنف
 نوعباتلاو هللا لوسر لسر ةظفل ىلع ىحولا اولقن اذإ ةباحصلاف ءهعمس امك هظفلب ةنس وأ باتك

 هللا لوسر هنإ انيلإ غلبملا يف انلق انكش نإف ةمايقلا موي ىلإ ليج دعب ًاليج اذكهو ةباحصلا لسر
 هريخي ناك وكي هللا لوسر نأل ةطساولا فذح انزوج امنإو هنع غلب نمل هانفضأ ائئش نإو
 ىف لاطأو ءكلملا كلذ لوسر الو ليربج لوسر هيف لوقن الو ةكئالملا نم كلم وأ ليربج

 ال نأ دارأ نمف مسالا اذه ردقب هتيدوبع نم صقني يلولاب دبعلا ةيمست نأ ملعف : لاق مث كلذ

 يلولا مسا نم هب ىلوأ هنإف ةلمهملا لادلا حتفب ًاثدحم همسيلف هتيدوبع ماقم نم ًايلو صقني

 . ىهتنا

 ؟مهيلع لزانلا حورلا نوفرعي ءايلوألا عيمج لهف :(تلق نإف)

 الو هبلق ىلع ةلزاتلا مولعلا مهدحأ ىريف كلذ نوفرعي ءايلوألا لك سيل :(باوجلاف)
 لكف ءماهفإلا لهأو رطاوخلا باحصأو رجزلا باحصأو ةنهكلل عقي امك هتءاج نمع يردي

 نم هرلمك بجاولا ضرفلا نم صقن ام :يأ 'هعوطت نم ةضيرف يدبعل اولمكأ ةمايقلا موي لجو

 صضرفلا ننس نم صقن امو كلذ وحنو دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاك لفاونلا يف : يذلا ضرفلا

 ام لك يه لقاونلا نأ ملعاو :لاق .هلثمب ءيش لك لفاونلا يف يتلا ننسلا نم هولمك بجاولا

 وه سيلف ضئارفلا يف ةروص نيع دئازلا كلذل نكي مل نإف اهسنج نم ضنارفلا ىلع ًادئاز ءاج

 ةالص نم لبقي ال :ثيدح يف لاقو .لفاونلل تسيل رجألا يف ةبترم هلو لقتسم لمع لب ةلفانب

 ةراشإ «نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسقاا ثيدح يف نأ ملعا :اهنم لقع ام الإ لجرلا

 يذلا ردقلا وهف انه امأو ةدايز ريغ نم ةالصلا يف فصنلا ىلاعت هللا قح نوكي ام رثكأ نأ ىلإ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاوبلا نم يناثلا ءزجلا 457

 مهءاج نم نوفرعي صاوخلاو ةقيقح هب مهءاج نم نوفرعي الو مهبولق يف ملعلا نودجي ءالؤه

 بابلا يف خيشلا لاق دقو .نيعمجأ مهنع هللا يضر بدألا هنع نوذخأيو بدألاب هنوقلتي كلذلو

 نم نوثدحملا هب صتخا امم نأ ملعا :يذمرتلا ميكحلا ةلئسأ نع ةبوجألا يف نيعبسلاو ثلاثلا

 مهريغو ءافصلا نم هيلع مه امل مهسوفن يف مهعم ىلاعت قحلا ثيدح نوفرعي مهنوك هللا لهأ

 ةمألا نم مهلك سانلاو «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نيثدحملا سأرو لاق «كلذ فرعي ال
 . كلذ ىف هتثرو

 ؟ماهلإلا يحو نم هيتأي اميف هيلع سيبلتلا نم يلولا ُظّفْحَي نمف :(تلق نإف)
 فرع هللا نيبو هنيب ةمالع كلذ يف هل ناك نمف تامالعلاب كلذ فرعي :(باوجلاق)

 اذه لهأ نكلو سيبلتلا نم ظفح يناطيشلا لطابلا يحولا نم يكلملا يماهلإلا قحلا يحولا

 هللا لهأ نم ةعامج هيف طلغ امم : نيتئامو نينامثلاو ثلاثلا بابلا يف خيشلا لاق «ليلق ماقملا

 ملاع نع يلولا ىقترا اذإ :مهلوق تشا يداوب لجر نولديس نباو يلازغلا دماح يبأك لجو ّرع
 نم ظفسلا ملاع يف ذئنيح هلأل كلذو :اولاق سيبلتلا نم ظفح ءامسلا باوبأ هبلقل حتفو رصانعلا
 سيل :هولاق يذلا اذهو :نيدلا ييحم خيشلا لاق قح كانه هاري ام لكف نيطايشلاو ةدرملا
 ثري ًادحأ نأ حص نإ مهحاورأ عم مهماسجأب جارعملا ناك ول نأ كلذ حصي امنإو حيحصب

 هدسجو توم لاصفنا ريغب هتيئاحورو هرطاخب هب جرع نم امأو حارعملا اذه يف هلي هللا لوسر
 كلذ يف لاطأو .رم امك كلذ يف ةمالع هل نوكي نأ الإ سيبلتلا نم ظفحي ال دقف ًالثم هتيب يف
 لهأ نم مهدحأ ناك ءاوس فشكلا لهأ بولقل ًابقارم لازي ال ناطيشلا نأ ملعاو :لاق مث
 هدبع لذخي دق ىلاعت هللا نأب هملعل سيبلتلاو ءاوغإلا ىلع ًاصرح هل نأل نكي مل مأ تامالعلا

 راونأو اظوفحم دبعلا نطاب سيلبإ ىأر نإف ىسعو لعل لوقيو يجرتلاب سيلبإ شيعيف هظفحي الف
 هذخأي ىسع ًارومأ سحلا ةروص ىف هل رهظيف دبعلا كلذ دسج ىلإ لقتنا هب تفح دق ةكئالملا

 ةلفغ رظتنيف هبلق هاجت سلج ًاليبس هنطاب ىلع هل ري ملو دبعلا كلذ بلق ىلاعت هللا ظفح اذإف اهب
 نإف ىلولا كلذ لاح ىف رظن ةطساو الب هنم هلبقي ءىش ىف هعقوي نأ نع زجع اذإف هيلع أرطت
 ىلاعت هللا ديأ نإف اهنم ذخأيل ةليختم ًاضرأ هل ماقأ ضرألا نم فراعملل ذخألا هتداع نم نأ ىأر

 اهسمخ اهسدس اهعبس اهنمث اهعست اهرشع :لاق هنإف رشعلا وهو هدبع ةالص نم هل ىلاعت هنيع
 ةالصلا لاعقأ عيمج يف هانيعف ىنعملا انملعف ةحتافلا يف الإ بفصنلا ركذ امو ءاهفصن اهثاث اهعير

 ةعست يهو ةحتافلا هيف ترصحلا ام وهف هنيع امأف لامعألا نم انفلك ام عيمج يف لب اهلاوقأو

 َنيِملعْل بر هلي دمَحْلا# :يناشلا «: هي أ را مسي :لوألا مسقلا ماسقأ

 َكاَّيإ :سماخلا 49 فييتلا موي كلدم» :عبارلا 4 ميلا ِنَْحّيلا» :ثلاثلا 29

 :نماعلا 2 موسما ط لأ انيهآ» عاملا «ةيتم كيد» ساسلا 4ع
7 



 دول ءايبنألا يحو نيبو هين قرفلاو يماهلإلا ءايلوأللا ىو نأيب ضش :توعبرألاو سداسلا ثحبملا

 ذخأي دقو ةسوسحملاو ةليشتملا نيضرألا نيب قرفلا ىلع ذئئيح هعالطال ًائساخ هدر دبعلا كلذ

 نأ سيلبإ ىأر نإ كلذكو ًائساخ ًاضيأ هدريف سيلبإ نم ال هللا نم هيلإ هاقلأ ام سيلبإ نم لماكلا
 هل جرديو اهنم ذخأي يتلا ءامسلا لثم ةليشتم ءامس هل ماقأ ءامسلا نم ذخألا يلولا كلذ لاح
 ةيلصألاو ةليختملا ضرألا نأش يف هانلق امب فراعلا هلماعيف هيلع ردقي ام ةلتاقلا مومسلا نم اهيف

 ةردس هل ليخ ةكئالملا نم كلم نم وأ ىهتنملا ةردس نم ذخألا يلولا كلذ لاح نأ ىأر نإو

 هيقلي كلملا كلذ نأ فرع ام هيلإ ىقلأو همساب هل ىمستو كلملا كلذ لثم كلم ةروص وأ اهلثم

 ًاظوفحم ناك نإو هودع هب رفظ دقف سيبلتلا لهأ نم صخشلا كلذ ناك نإف ماقملا كلذ نم هيلإ
 رم امك سيلبإ نع ال ىلاعت هللا نع كلذ ذخأي وأ هب ءاج ام يمريو سيلبإ هنع درطيف هنم ظفح

 ءامعلا وأ شرعلا نم ذخألا ىلولا كلذ لاح نأ ناطيشلا ىأر نإو كلذ ىلع ىلاعت هللا ركشيو

 يف كلذ يف خيشلا لاطأو .نازيمب ًانازيم هلاح بسحب ناطيشلا هيلإ ىقلأ ةيهلإلا ءامسألا وأ
 . نيتئامو نينامثلاو كثلاثلا هبايلا

 ضعبل ربخلا لوصول ًاقيرط هلعجيف سيلبإب ركمي ىلاعت قحلا نأ حصي لهف :(تلق نإف)
 ؟دابعلا

 نماثلا بابلا يف خيشلا هركذ امك سيلبإب ركمي ىلاعت هللا نأ حصي معن :(باوجلاف)

 دابعلا عم ريخلا لعف نوكي هب ام همهلي نأ سيلبإب ىلاعت هللا ركم نم نأ ملعاو :هترابعو نيتسلاو

 هفالخب لمعيو دبعلا هفلاخيف هتملب ديعلا بلق يف سوسوي هنأ كلذو سيلبإ رعشي ال ثيح نم
 ىقلأ ام كلت هتسوسوب دعسي دبعلا كلذ نأ سيلبإ ملع ولف رجألا سيلبإ هتفلاخمب هل لصحيف

 . ىهتلا ًادبأ ركملا اذه ىلع هبن هللا لهأ نم ًادحأ تيأر امو :لاق .ًائيش هيلإ

 ؟تاومسلا لاوحأب ملعلا ىلإ ءايلوألا لوصو ةروص امف :(تلق نإف)

 لهأ لاوحأ نع نوفشكي امك ءمهبولق ةآرم ءالجناب كلذ ىلإ ءايلوألا لصي :(«باوجلاف)

 فوسكلا ةالص يف رانلاو ةنجلا ىأر امل هل هللا لوسرل ثرإلا مكحب نآلا رانلا لهأو ةنجلا

 يتلا ةرهلا ةيحاصو نجحملا بحاصو بئاوسلا بيس يذلا يحل نب ورمع رانلا يف ىأرو

 .(«طئاحلا اذه ضرع يف رائلاو ةنجلا تيأر» :ثيدحلا قرط ضعب يفو تنام ىتح اهتسبح

 . ملعأ ىلاعت هللاو . ىهتنا

 ماسقألا ةعستلا هذه نم دحاو مسق يف هللا عم رضحي مل نم هتالص نع يهاسلا رساخلاف .[”
 ىأر نمف ءافصنلا ىلإ رشعلا نم لوبقلا ىف هللا اهركذ ىتلا ىهو ةحتافلا ىف اهانركذ ىتلا
 ءايشألا يف ىلاعت هللا مكح نإف ةحتافلا يف هانركذ ام ىلع ةمسقلاف اهلصفي الو اهنم ةيآ ةلمسبلا
 ةحتافلا نم ةلمسبلا لصفف لصفلا ىلإ هداهتجا هادأ نمو هداهتجا يف هعم وهف دهتجملا مكح

 نم اهنإف ىلوأو قحأ ةلمسبلاو نيلاضلا الو عساتلا ءزجلا هل هللا لعج اهنم ٍةيآب تسيل اهلعجو
 تاملكلا رئاس نم نآرقلا يف رركت ام لثم روسلا يف اهراركتو هللاب ءاملعلا دنع كش الب نآرقلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 25

 :نوعبرألاو عباسلا ثحبملا

 نم لسرلل نيثراولا ماقم نايب يف
 نيعمجأ مهنع هللا يضر ءايلوألا

 ةالصلا مهيلع لسرلا نم اهوثرو يتلا لاوحألاو فراعملا يف ءايلوألا لزانم ددع نأ ملعا
 لكل دب ال الزنم نوعستو ةعستو ةئامعستو لزنم فلأ نوعبرأو ةينامثو لزنم فلأ اتئام «مالسلاو

 لاق .ىصحي ال ام مولعلا نم لزنم لك يف هيلع علخيو اهعيمج اهلزني نأ ةيالولا مدق هل قح نم
 مهلبق ممألا نم دحأ اهلني مل ةيدمحملا ةمألا هذهب ةصاخ لزانملا هذهو :نيدلا ييحم خيشلا

 لاقو .«تاحوتفلا» نم نيعبسلاو ثلاثلا بابلا ىف هركذ هريغل نوكي ال صاخ قوذ لزنم لكلو

 ءايبتألا تاماقم ىلع ىلاعت هللا ينعلطي نأ لبق نظأ تنك :ةئامثالثو نيعبرألاو عساتلا بابلا يف
 ىلع هنإ :لاقي الو ءايبنألا مدق ىلع نالف :لاقي نأ بدألا نم نأ مهل ًاثراو ينوك ثيح نم

 هتلان ام اولانل ءايبنألا بولق ىلع اوناك مهنأ ولو نودتقم ءايبنألا راثآ ىلع ءايلوألا نأل مهبلق
 نيجارعم ءايلوألل نأ تملع ءايينألا تاماقم ىلع هللا ينعلطأ املف عئارشلا باحصأ ءايبنألا

 ءايلوأ مه ثيح نم نكل يتأيس امك لَ ًادمحم ادع ام ءايبنألا بولق ىلع هيف نونوكي امهدحأ
 عيرشتلا باحصأ ءايبنألا مادقأ ىلع هيف نونوكي يلاتلا جارعملاو هيف عيرشت ال اميف نومهلم وأ

 دخألا مهل صلخي الف ءايثألا روث ةاكشم نم نكلو هللا نم فيرعتلاب مهعرش يناعم نوذخأيف
 حورلا نمو ىلاعت هللا نم مهل صلاخي هنإف كلذ اذع امو سدقلا حورلا نع الو ىلاعت هللا نع

 ةثرو نأ ملعا :ةئامعبرأو نيثالثلاو نماثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا ماهلإلا قيرط نم سدقلا
 ماهفألا نع قدت يتلا ةنطابلا ماكحألاو لاوحألا ظافح ءايلوألاف ؛ءايلوألاو ءاملعلا مه ءايبنألا

 يف ءايبنألا ًاضيأ ءالؤه ثري دقو يأرلا يدابب مهفت يتلا ةرهاظلا ماكحألا ظافح ءاملعلاو
 لمعلا نع سانلا فلخت املف ءاملع ءايلوأ اوناكف حلاصلا فلسلا هيلع ناك امك ةنطابلا لاوحألا

 ام ىلع ءايئوألا مه ةقيقح ءاملعلاف الإو يلولا مسا مهويلسو طقف ءاملع اومس نوملعي ام لكب

 ماقم نع فلختي دق هنأل أيلو ملاع لك سيلو كش الب لماع ملاع يلو لك مويلا سانلا هيلع
 .ماقملا ملع ىلع لاوحألا ملعب مهتدايزل ءايلوألا مه ةقيقحلا ىلع ءاهققلاف .ملع امب لمعلا

 نم ًافرح يلصملا لقعي دقف ةملكلا فورح ددع ىلع ةوالتلا يف هلقعف ةعستلا ىلع داز امو

 لقاعلاف ٠ «لقع ام الإ اهنم لبقي ال هنأ :ماعلا هلوق ىنعم اذهف يقابلا نع لفغي مث ةملكلا فورح

 ةحئتافلا ةءارق نم هل تربج هتالص يف أئكيش اهنم صقتنا نمو ةلماك هللا اهلبقيل ةلماك اهب ىتأ نم

 ةءارق نم هصقن امف لفاونلا يف اهتءارق فت مل نإف لفاونلا نم رثكيلف ةالصلا نم هلفاون يف

 هلاعفأ عيمج يف ناك نإو ةنيعملا ةالصلا ريغ يف روضحب هتوالت نم هل لمكأ ةضيرفلا يف ةحتافلا

 نيعبسلاو عباسلا بابلا يف لاقو .كلذ ملعاف نومئاد مهتالص ىلع مه نمك ةالص يف

 مالعإب الإ هل بولطملا كلذ وه نوكي نأ هبلقب هبر دبعلا دوهش نم مزلي ال هنأ ملعا : ةثامثالثو



 م نيعمجأ مهنع هللا يضر ءايلوألا نم لسرلل نيثراولا ماقم نايب يف :نوعبرألاو عباسلا ثحبملا

 ؟مالسلا مهيلع ءايبنألا نم هريغل ثراولاو يدمحملا ثراولا نيب قرفلا امف :(تلق نإف)

 اهريغو دئاوعلا قرخ نم قافآلا يف مهتابآ ءايبنألا ةثرو نأ امهئيب قرفلا نأ :(باوجلاف)
 يف ًافورعم مومعلا يف ًالوهجم يدمحملا ثراولا ناك كلذلف هبلق يف يدمحملا ثراولا ةيآو

 ًاملع دادزي سفن لك يف وهف هبلق يف ملعو لاح وه امنإ ةداعلا قرخ نأل ءريغ ال صوصخلا
 يف لاقو تازجعملا ثحبم لوأ هيلإ ةراشإلا ترم امك كلذك لازي ال قوذو لاح ملع هبرب

 يبن لك فلخ هسفن دهشي نأ يدمحملا ثراولا ةمالع نم .ةنامعبرأو نيثالثلاو عساتل بابلا
 تعمج دق لسرلاو ءايبنألا عيمج نإف مهددع ىلع نكامأ يف هسفن ىأرل يبن فل أ ةئام اوناك ولو

 هنإ مث ةقيقح ءايبنألا عيمجب نمآ هنأكف قدصو هب نمآ نمف لي دمحم يف مهعئارشو مهقئاقح

 يف لاطأو «ةروص لك يف هريغ سيلو وه هنأ ملعي ريصي ءايبنألا عيمج فلخ هتروص تددعت اذإ

 ةلودلا هذه نأ ملعا :نيسمخلاو نماثلا باوجلا يف نيعبسلاو ثلاثلا بايلا يف لاقو .كلذ

 مدق كلذف قحلا ةرضح يف همامأ ًامدق ىأر يلو يأف نيلسرملاو نييبنلا مادقأل ةعماج ةيدمحملا

 هبلق ىلع دحأ نوكي ال امك دحأ هرثأ أطي الف لَو دمحم مدق امأو ثراو هل وه يذلا يبنلا

 ًايبن وأ هلثم ةلوسر ناكل لامكلا ىلع هثرو ول هنأل ًادبأ لامكلا ىلع هل ًاثراو دحأ نوكي ال امكو
 . ىهتنا سيبلتلا نم هللاب ذوعنف كلذب لئاق الو هلق دمحم هنم ذخأ نمع اهذخأي هصخت ةعيرشب

 قلطم وأ نوثدحملا مه له «ءايبنألا ةئرو ءاملعلا» :ِ هلوقب دارملا امف :(تلق نإف)

 ؟ءاملعلا

 هليحت لب ساوحلا الو لوقعلا هب لقتست ال هملع ناك نم لك مهب دارملا :«باوجلاف)

 كلذ نإف مهملع كاردإب ساوحلاو لوقعلا لقتسي ام مهب دارملا سيلو ءاهرظن ثيح نم لوقعلا

 نآل خزربلا ىلإ ثوروملا لاقتنا دعب الإ دحأل ثاريم حصي ال هنأ ملعاو .مهفاف هثراو نوكي ال

 اهيف دبعلا نوكي ةحنمو ةيطعو ةبه ىمسي امنإو اثرإ ىمسي ال لاقتنا ريغب دبعلل لصح ام لك
 ىلإ عجري هلك ثرإلا نأ ىفخي الو :ةئامثالثلاو نينامثلا بابلا يف لاق .ًاثراو ال ةفيلخو ًايئان

 امأو هلاوحأو هلاوقأو 288 هلاعفأب ةقلعتملا رابخألا وه سوسحملاف سوسحمو يونعم نيعون

 ىلع لجو زع هللا ركذ ةرثكو اهمراكمب اهتيلحتو قالخألا ماذم نم سفنلا ريهطت وهف يوتعملا

 .ةبقارمو روضحبب لاح لك

 لوسر ةروص ةيؤر نم همون يف مئانلا دجي ام لثم دبعلا سفن يف يرورضلا ملعلا هلعجو هللا

 كلذ نأ رهاظ ببس ريغ نم ًايرورض ًاملع هسفن يف دجيف مونلا يف ىلاعت قحلا وأ هدي هللا

 يف ًاقح هنأ دججول كلذو ءقحلا وه ناك نإ ىلاعت قحلا وأ «لوسرلا ناك نإ لوسرلا وه يئرملا

 ركفلاو رظنلا امأو ءاذكه الإ كردي الف هللاب ملعلا اذكه هآر اميف هيلع رمألا وه امل ًاقباطم هسفن

 تاذ مهب ذخأ نيذلا ةفئاطلا قح يف :ينعي ؛«ًاقحس ًاقحسا :لوقأف ِةِللَك هلوق يف لاقو الف
 ديزي ال رومألاب ًاملاع ناك نم نأل «اقحس اقحس ميحرلا فوءرلا وهو» :ِةكَو لاق امنإ لامشلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا كك

 ؟مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل ةثرولا مظعأ وه نمف :(تلق نإف)

 نإ : نيعبسلاو ثلاثلا بابلا نم رشع ثلاثلا باوجلا ىف خيشلا هلاق امك : (باوحلاف)

 دمحاوو قالطإلا ىلع ةيالولا هب هللا متخي دحاوف رخآلا نم مظعأ امهدحأو نامتخلا ةئرولا مظعأ

 وهف «مالسلا هيلع ىسيع وهف قالطإلا ىلع ةيالولا متاخ امأف ةيدمحملا ةيالولا هب هللا متخي

 نامزلا رخآآ لزنيف ةلاسرلاو عيرشتل نيبو هنيب ليح دقو ةمألا هذه نامز يف ةقلطملا ةوبنلاب يلولا

 هدعب عيرشت ةوبن ال ةوبنلا مت اخ هلي ًادمحم نأ امك ةقلطم ةوبنب هدعب يلو ال ًامتاخو ًاثراو

 همكم لاز دقف لسرلا صاوخسو مزعلا يلوأ نمو هدعب ناك نإو .«مالسلا هيلع ىسيع نأ ملعيف

 عرشي مهليو ةقلطم ةوبن اذ ًايلو لسريف هريغل وه يذلا هيلع نامزلا مكحب ماقملا اذه نم
 ًايبن رمألا رحآ ناكف انديس وهو انم وهف نييدمحملا ءايلوألاك ههجو ىلع همهفيو للص دمحم

 متاخ امأو :خيشلا لاق .ىسيعب ةيالولاو دمحمب ةوبنلا تمتخف أيبن رمألا لوأ مدآ ناك امك
 دقو دوجوم مويلا اننامز يف وهو اديو الصأ اهمركأ نم برغلا نم لجر وهف ةيدمحملا ةيالولا

 نع هيف ىلاعت قحلا اهافخأ يتلا ةمالعلا تيأرو ةئامسمخو نيعستو سمخ ةئس يف هب تعمتجا

 راكنإلاب ىلتبم هتيأرو هنم ةيدمحملا ةيالولا متاخ تيأر ىتح ساف ةنيدمب يل اهفشكو هدابع نويبع

 . كلذ يف لاطأو ةينابرلا مولعلا نم هرس يف هب ققحتي اميف هيلع

 جرخي مل ام مهل ميلستلا يغبنيف قراوخلاب نوملكتي ام ًاريثك ءايلوألا نأ ملعاو :لاق مث

 كلذ نإف «مالسلا هيلع ىسوم ملك امك هملك ىلاعت هللا نأ مهدحأ معز نأك عرشلا نع دحأ

 نأ ِرَشَل نك ابيل ميظعلا نآرقلا يفو مالكلاب سانلا ىلع ه ءافطصاو ىسوم صاصتخا لل اطبي

 .ةيآلا [1 : ىروشلا] © باح ىآ ىآَرَو نم وأ و لإ دَّمأ ملكي

 ؟ًارشب ناسنإلا َيَمّس ملف : (تلق نإف)

 هنأ ولف حورلا ةجردب قوحللا نع هقوعت يتلا رومألل هترشابمل ًارشب يمس :(باوجلاف)
 قدي اهءزج نأل لاحم هتيرشب عافتراو حاورألا ملك ثيح نم ىلاعت هللا هملكل قئاوعلا نم صلخ

 . هتبتر تعفترا ولو ةمألا نم دحأل ًاسافك ىلاعت هللا ةملاكم حصي الف عطقني الو

 ةملاكملا نوعنمي هللا لهأ نإف ةاجانملاو ةثداحملاو مالكلا نيب قرفلا امف :(تلق نإف)

 يف فطلت لاحلا لاز اذإ هنإ مث هتقو نبا يفوصلا :اولاق كلذلو تقولا هب يضقي ام مكح ىلع
 :ىلاعت هلوق يف لاقو .قيحس ناكم يف هتمأ نم حبرلا هب توه دحوم لك يف عفشتو ةلأسملا
 ًاضر ريصت ىتح اهلابج كدكدت وه ضرألا دم نأ ملعا :[م :قاقشنالا 462 تدم سيلا اًدلَو#
 هللا نإ) ربخلا ىف ءاج اذهلو :لاق ضرألا طسب ىف داز طسينا اذإ وجلا ىف ًايلاع اهتم ناك امف

 نم لاط بدألا دم اذإ ناسنإلا نأل ميدألا دمب اهدم هبشف «ميدألا دم ةمايقلا موي ضرألا دمي
 طسبنا دم املف ءوتنلاو ضيقنلا نم هيف ناك امل الإ داز امف هنيع يف نكي مل ءيش هيف دازي نأ ريغ

 ىتح اهنم ضفخدملا عفرو ضرألا ةعس يف دازف هيف ناك يذلا ءوتنلا كلذ شرفو هضبق نع



 2 نيعمجأ مهنع هللا يضر ءايلوألا نم لسرلل نيثراولا ماقم نايب يف :نوعبرألاو عباسلا ثحبملا

 ؟ةاجاتملاو ةثداحملا نود

 ةثداحملاو .قحلا مالك هيحاص عمسي نأو دب ال مالكلا ماقم نأ امهنيب قرفلا :(باوجلاف)

 هنورماسيو قحلا نوجاني راحسألا يف نيدجهتملاك مهف قحلا مالك عامس امهيف سيل ةاجانملاو

 :لوقيو ءايلوألا نم دمحأل ًاضيأ قحلا عم ةثداحملا عنمي هللا لهأ ضعبو هنع مهفلا مهمهليو

 .ةاجانملا وه رمعف نوثدحم يتمأ نم نكي نإ :ثيدحب دارملا

 ؟نييبنلاو ءايئوألا نم نيثدحسملا نيب قرفلا امف :(تلق نإف)

 ثيدحو فيلكتلا ملع نم اهيف دب ال ةوبنلا نأ كلذو فيلكتلا امهنيب قرفلا :(باوجلاف)

 تاماقملاو لاوحألا هجتنت اميف ثيدحلا مهل عقي امنإو ةدحاو ةلمج هيف فيلكت ال نيثدحملا

 .نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف كلذ يف خيشلا لاطأو

 مهبرقو مهماقمب نويبتلا مهطبغي ءايبنأب اوسيل ًادابع هلل نإ :ثيدحب دارملا امف :(تلق نإن)

 ؟مهبر نم

 نكلو مهئايبنأ يدهب اودتها نيذلا كولسلا بابرأو مولعلا بابرأ مهب دارملا : (باوجلاف)

 ىلع نوفاخي الو ربكألا عزفلا مهنزحي ال ةمايقلا موي نوحيرتسم مهف مهماقم ولعل عابتأ مهل سيل
 بابلا يف خيشلا هركذ عابتأ مهل سيل مهنأل مهريغ ىلع الو ةماقتسالا نم مهدنع امل مهسفنأ

 .ًاضيأ روكذملا

 ةلمهملا لادلا حتفب نيثدحملا ءايلوألا ريفكت مهضعب مالك يف انيأر دق :(تلق نإف)

 .اهفعضب ظافحلا لاق يتلا ثيداحألا نوححصي مهنوكل

 نيثدحملا مكح نأل مهنم فاصنإ مدع نيروكذملا نيثدحملل سانلا ريفكت :(باوجلاق)
 كلذكف هدنع تبث ام فلاخي نأ نيدهتجملا نم دحاو لك ىلع مرحي امكف نيدهتجملا مكح

 ىرت الف ءاوس دلجلا يف نوكي امك اهنم عاقلا ىلإ اهحطس نم لوط نم ناك ام اهيف دازف هطسب

 نم باجح الب فقوملا يف نم عيمج رصبملا نم رصبلا ذخأيف اتمأ الو ًاجوع كانه ضرألا يف
 يف ءاضقلاو لصفلا يف هللا مكح نودهشيف ًاضعب مهضعب مهلك قلخلا ىريل ضافخناو عافترا
 هنأل انآرق نآرقلا يمس امنإ :ةئامثالثو نيعبسلاو عساتلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو :هدابع

 ام هيفو ةلزنملا بتكلا يف ام لك هيفف اهيف لزني مل امو فحصلاو بتكلا يف لزن ام نيب عمج
 هلي ًادمحم هيبن اهاطعأ ىلاعت هللا نإ :ةحتافلا يف ليق امك ةفيحص الو باتك يف لزني مل
 الإ ةفيحص يف الو لزنم باتك يف دجوت ملف شرعلا تحت زنك نم لسرلا نم هريغ نود ةصاخ

 نإ :ِةقي لقي مل امنإ «دحاو مكابأ نإو دحاو مكبر نإ» :ِةِلَي هلوق يف لاقو .ةصاخ نآرقلا يف

 ملف هعلض نيع يه ذإ مدآ نيع ءاوح نأل ءرهاظلا يف عقو امك مدآو ءاوح :ينعي «نانثا مكيوبأ
 دحاو بأ الإ مث امف هئيع تنأ نم الإ كوبأ سيلو نيتفلتخم نيتروص يف دحاو بأ الإ نكي
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 بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاق بكي هللا لوسر ريرقتب عرش امهالكو لادلا حتفب نوثدحملا

 امل انرصع ءاملع عم ريفكتلا انل عقو دقو :نيسمخلاو عباسلا باوجلا نم نيعيسلاو ثلاثلا

 ليلد مهدنع ماق ام هنأل كلذ يف مهرذعن نحنو :لاق .اهفعضب :اولاق ثيداحأ ضعب انححص

 هقحح مهعم رظنلا اوفو مهنأ ولو نظلا ةبلغب نوبطاخم مهو ةفئاطلا هذه نم دحاو لك قدص ىلع

 ماكحلا نم هب مكح- نم مكح ضقني الو همكح يفنحلل يعفاشلا ملسي امك مهلاح مهل اوملسل

 يف لاخلا | لخدل كلذ وحن نم مم هنوعدي ام لك يف موقلا تقدص ول مهلوق هب اورذتعا اممو

 اذه اننس هرضي ال ءالؤه نم قداصلا نإ :انلقو بابلا انددس كلذلف مهيف ةمصعلا مدعل ةعيرشلا

 مهل مكحنو هيف مهيوصنو كلذ مهل ملسن نحنو هولعف ام معنو :نيدلا ييحيم خيشلا لاق بابلا

 ارعطق نإق مهتفلاخم يف ءىطخم يلولا كلذ نأب اوعطقي مل اذإ نكلو كلذ ىلع ماتلا رجألاب
 ال باتكلا ىلهأ ةلزنم نيروكذملا ءايلوألا اولزني نأ لاوحألا لقأ نإف مهل رذع الف هتطخب
 نيتسلاو ثلاثلا بابلا رخاوأ يف ًاضيأ خيشلا لاق كلذكو .ىهتنا مهنوبذكي الو مهنوقدصي

 ىلع تافصلا رابخأ نم ءاج امي مهئاميإ ساتلا نم فاصتالا مدع نم نأ ملعا :هظفلو ةئامثالثو

 نإف ءايلوألاو ءاملعلا نم مهعابتأ صاوخ نم دحأ اهب ىتأ اذإ اهب مهناميإ مدعو لسرلا ناسل
 ةياكحلا هجو ىلع اهنوذخأي ءايلوألا دي ىلع تءاج اذإ اهب اونمؤي مل ذإ مهتيلايو دحاو رحبلا

 ىلع ءاج اذإ هب ناميإلا ىفبني كلذك هب سانلا نمآو لوقعلا هليحت امب اوءاج امك ءايبنألا نإف

 ةقفاوملا ىلإ مهيدؤت مهعابتأ بولق ىلع ءايبنألا تاحفن نم ةحفن ٌبهت ام ًاريثكف ءايلوألا ناسل

 كلذكف لصألا يف انملس امكف العو لج يرابلا تافص نم لسرلا اهب تءاج ىتلا ظافلألا يف
 دحألا بابلا يف ًاضيأ لاقو .ىهتنا نارسخ هنإف نارفكلاو كايإف ةقفاوملا عماجب عرفلا يف ملسن

 اذإو اهب يمرنو لوقعلا اهلبقت ال رومأ ءايلوألا نم فشكلا لهأ ىلع دري ام ًاريثك : ةثامثالثو
 اذإ ءايلوألا نإف فاصنإلا مدع نم اذهو هريغ نم لبقت الو اليوأتو ًاناميإ تلبق وي يبنلا اهلاق
 هللا ءاش امع مهل فشكت يِهْلإ دوج تاحفن ةرضحلا كلت نم مهيلع تبه مهل عرش امب اولمع

 اهب نونمؤي مهنأ عم هورفك يلو اهب ءاج اذإف ءايبنالا نم تلبق يتلا ةيهلإلا رومألا كلت نايعأ نم

 هيلإ ببح نم هلي نيبي مل ؟بيطلاو ءاسنلا ىلإ ببحت :ثيدح يف لاقو .كلذ يف لاطأو

 موصعم هنإف كلذ هيلإ ىلاعت هللا بيبحت دارملا نأ هتمصع هجو نم ًانيقي ملعن نحن نكلو كلذ

 سيلف ًالثم عبطلا مكحب بيطلاو ءاسنلا بحأ نم نأ ملعف ءرذح وأ عبط وأ عمطل بحي نأ نع

 نماثلا بابلا يف ةالصلا يف ينيع ةرق تلعجو ىلعم يتأيسو ماقملا اذه يف قي يبنلل ثراوب

 دارملا سيل هنأ ملعا :«ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» هلك هلوق يف لاقو .هعجارف ةئامثالثو نيتامثلاو

 هب دارملا امئإو ةثاروب سيل كلذ نإف رابخألا نود هكاردإب ساوحلاو لوقعلا لقتست ام انه ملعلاب

 بابلا يف لاقو .كلذ ملعاف اهتلدأب هيكحت لب اهرظن ثيح نم هكاردإب لوقعلا لقتست ال ام انه

 قحلا مهدوهشم نأل فورعم مهل ماقم ال لاجرلا رباكأ ناك امنإ :ةثامثالثو نينامثلاو دحألا

 ةيفوصلا نم تاماقملا باحصأ فالخب هدوهشل الو هدوهشمل ةياغ الف كلذك ناك نمو ىلاعت
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 ام ناك نإ :هل اولوقي نأ رومألا لقأو نيرفكملا ءالؤه ةريصب ىمعأ امف يبتلا اهب ءاج اذإ اهنيع
 ليوأتلا لهأ نم كلذ ناك نإ .اذكو اذك هليوأتف هنع كل فشك وأ هب تبطوخ كنإو أقح لوقت

 ةوبنلا طرش نم وه سيل كلذ نإف اذه هبشي ام يوبنلا ربخلا يف درو دق لوقي ًايرهاظ ناك نإو
 . ىهتلا ةئس الو باتك يف عراشلا هرجح الو

 ؟لسرلا هب تءاج ام فلاخ اذإ همكح امف هب اوءاج ام ءايلوألل انملس نإف :(تلق نإف)

 بجو لسرلل فشك ام هفلاخي امب هفشك يف ىتأ اذإ يلولا نإف درلا همكح :(باوجلاف)

 داز هلوكل للخ هفشك يف هيلع أرط دق يلولا كلذ نأ انملعو لسرلا فشك ىلإ عوجرلا انيلع

 هفشكو ىأر امع ربخي ايؤرلا بحاصك وهف هفشك عم وقي ملف هركفب ليوأتلا نم ًاعون هفشك ىلع
 كلذ لولدم يف ملكتملا امنإو أدبأ ءيطخي ال فشكلا نإف ريبعتلا يف أطخأ نكلو «حيحص

 يبشختنلا بارت وبأ خيشلا لاق . ىهتنا كلذ يف ىلاعت هللا نع ربخي ناك نإ الإ بيصيو ءىطخي

 ملع املو :لاق .هللا ءايلوأ يف ةعيقولا هتبحص هللا نع ضارعإلا بلقلا فلأ اذإ :هللا همحر

 تاراشإلا ىلإ اولدع ةفئاطلا ىلع راكنإلا نم مهل دب ال مهنأ ملع ريغب نيلداجملا نم نوفراعلا

 هل ثيدح وأ ةيآ لكف ةراشإلا ىلإ داحلإلاو كفإلا لهأ لجأ نم مالسلا اهيلع ميرم تلدع امك

 َمِهِيِرْعَس# :ىلاعت لاق مهنع جرخ اميف هنوري هجوو مهسوفن يف هنوري هجو :ناهجو مهدنع
 كلذب اوسنؤيل ةراشإ مهسوفن يف هنوري ام نومسيف .157 :تلصف] 4َمِيسّفنَأ هنو قاَقآْلا ىف اني
 عقاومب مهلهجل كلذو مهيلع مهعينشتو مهرشل ةياقو ًاريسفت هنومسي الو مهيلع نيركنملا
 ام صني نأ ىلع ًارداق ناك ىلاعت هللا نإف مهلبق نم نئسب كلذ يف اودتقاو ىلاعت حلا تاباطخ
 تلزن يتلا ةيهلإلا تاملكلا كلت يف جردأ لب لعف امف كلذ عمو هباتك يف مهريغو هللا لعأ هلوأت
 نيركنملا ءالؤه نأ ولو :لاق صلخلاب اهمهف صاخلا صاصتخالا يناعم مولع ةماعلا ناسل ىلع

 نوريف مهنيب اميف اهنوملسي يتلا ةرهاظلا نيعلاب ةيالا يف اورظن اذإ مهسوقن يف اوربتعال نوفصني
 رقيو .ًالثم ةبآلا كلت ىنعم يف مالكلا يف ضعب ىلع مهضعب ولعيو كلذ يف نولضافتي مهنأ
 اذه عمو دحاو ىرجم يف مهلكو اهيف رصاقلا ريغ لضفب رصاقلاو لضفألا لضفب مهنم لضافلا

 مهكاردإ نع صمغي امم ءيشب اوءاج اذإ هللا لهأ ىلع نوركني مهنيب اميف مهل دوهشملا لضفلا

 يف مهل تددجت تاياغلا كلت ىلإ اولصو املكف تاياهنو تاياغ ىلإ ةرصحنم مهممه نإف

 مكحتف رخألا تاياغلا هذهل تايادب اهيلإ اولصو يتلا تاياغلا كلت نوكت رخأ تاياغ مهبولق

 :هيق لاقو لاجرلا نم لمكلا فالخب امئاد مهل رمألا اذه لازي الو ءاهل بلطلاب تاياغلا مهيلع

 كيريف دسجتلا هنأش نم سيل ام دسجي هنإ ىتح ةعيبطلا ىلع ًاميظع ًاناطلس لايخلل نأ ملعا

 يف مقيلف هدلو ةباجن دارأ نمو :لاق «نيدلا يف ًاتايث ديقلاو ًالسعو ًانمس نآرقلاو ةبق مالسإلا

 رظني وهو عماجيلف كلذ مكحي نأ دارأ نإو ءاملعلا رباكأ نم ءاش نم ةروص عامجلا دنع هسفن

 ناغرفتسيو هتأرمال ًاضيأ لامجلا كلذ ركذيو هلامج يف لمأتيو باجح ءارو نم ًالثم ملاعلا كلذ
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 داتعملا ملعملا دي ىلع الإ لصحي ال ملعلا نأو ءاملعب اوسيل مهنأ مهيف نودقتعي مهنأل كلذو

 نوفكاع مهف ينابرلا يناحورلا مالعإلاب الإ ملعلا مهل لصح ام اتباحصأ نإف اوقدصو مهفرع يف

 ناين ُهَمْلَع 3 نسضإلا قلخ» : ىلاعت لاق مهبولق ىلع هب هللا حتفي ام نورظتني هترضح ىلع
 قح يف لاقو .[* :ىلعلا) 4( كي ام نكنإلا ٌرعظ :ىلاعت لاقو .[4 .* :نلحرلا © ()
 نوكي ال ملعلا نإ :اولاق اميف نوركنملا قدصف 8 :فيكلا] كاّمْلِع اَنْدَل نم ُهَسَلَعَم# : رضخلا

 :ىلاعت لاق لوسر الو يبنب سيل نم ملعي ال ىلاعت هللا نأ مهداقتعا يف !وأطخأو ملعتلاب الإ
 امل نكلو ءةركن يهو نمب ءاجو ملعلا يه ةمكحلاو .[118 : ةرقبلا] 255 نم م ٌديكحْلا قوي

 بانجب قلعتي ام ىلع قلخلا بانجب قلعتي ام اورثآو ةرخآلا ىلع ايندلا نوركنملا ءالؤه رثآ
 نم مهنأ مهمعز يف اوأرو مهسنج نم نيذلا لاجرلا هاوفأو بتكلا نم ملعلا ذنأ اودوعتو قحلا

 ىلوت ًادابع هلل نأ اوملعي نأ نع كلذ مهبجح ةماعلا نع اوزاتماو اوملع امب ىلاعت هللا لهأ

 ره ىلاعت وهو هلسر مالكو همالك يناعم مهملعف ماهلإلا كلم دي ىلع مهرئارس يف مهميلعت
 قئاقحلا مهتيمستب مهسوفن ىلاعت هللا لهأ ناص اذهلف :لاق مث . كلذ يف لاطأو يقبقحلا ملاعلا

 بلاط يبأ نب ؛ يلع لوق نم نوركدملا ءالؤه نيأو تاراشإلا نوري ال نيركتملا نإف تاراشإ

 الإ ملعلا اذه لهف ًارقو نيعبس مكل تلمحل ةحتافلا ريسفت يف مكل تملكت ول : هنع هللا يضر

 ديزي وبأ ناك دقو .كلذ ىلإ لصي ال ركفلا ذإ نآرقلا يف ىلاعت هللا هاطعأ يذلا يندللا ملعلا نم

 نع أتيم مكملع متذخأ دق :هنامز يف هيلع نيركنملل ًاباطخ :لوقي ءهنع هللا يضر يماطسبلا
 لقن :لوقي ًادحأ عمس اذإ نيدم وبأ خيشلا ناكو «تومي ال يذلا يحلا نع انملع انذخأو تيم

 :لوقي هنأك هباحصأ ةمه كلذب عفري يرطلا محللا انومعطأ ديدقلا انومعطت ال :نالف نع نالف
 ملعف .هلوسر مالك وأ هللا مالكل مكمهف يف ديدجلا مكحوتفب انوثدحو مكريغ حوتفب انوثدحت ال

 نوملعي مهنإف مهسفنأل مهنيب اميف اهيلع اوحلطصا يتلا تاراشإلا اوعضو ام ىلاعت هللا لهأ نأ

 نأ هيلع ةقفش هيف مه ام فرعي ال هنأ ىتح مهنيب ليخدلل اهوعضو امنإو كلذ يف حيرصلا قحلا

 ام نأ برج دق هنإف ملعلا كلذ مرحيف مهيلع ركنيف رصاقلا هلقع ىلإ لصي ال ًائيش مهنم عمسي
 :لاق مث كلذ يف لاطأو هل ةبوقع ءيشلا كلذ مرحو الإ نيقراعلا نم دحأ ىلع ائيش ركنأ ًادحأ
 ترينأل دسحلا اوكرت سانلا نأ ولو يرشبلا عوتلا هيلع لمتشملا دسحلا هلك راكنإلا لصأو

 هاليخت ام لمحلا كلذ يف رثأ عامجلا كلذ نم لمح ةأرملل عقو نإ هنإف هنسح ىلإ رظنلا يف

 يف أرط رمأل وه امنإف كلذك جرخي مل نإف دب الو ةلزنملا كلتب دولوملا جرخيف ىلاعت هللا ةردقب
 يف ةروصلا كلت ةدهاشم نع رمألا كلذ امهجرخأ محرلا يف ةفطنلا لوزن دنع نيدلاولا سفن
 دنع قافتالاب عقي دقو محوتلاب ةماعلا دنع هانركذ امع ربعيو :لاق نارعشي ال ثيح نم لايخلا
 يف عاقولا كلذ نم دلولا جرخيف ام ناويح وأ دسأ وأ بلك ةروص نيجوزلا دحأ سفن يف عاقولا

 يف لايخلا رثأ فيك لمأتو :لاق مث كلذ يف لاطأو ًاحبقو ًانسح هاليخت ام ةروص ىلع هقالخأ

 هللا دنع نم بلطف لاجرلا نع ةعطقنم : ينعي الوتب اهآرو بارحملا ميرم ىلع لخد نيح ايركز



 و مهير نم ٌىده ىلع ةيفوصلا ةمئأ عيمج نأ نأيب يف :نوعيرألاو نماثلا ثحبملا

 باتكلا اذه لوأ ةمدقملا يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو ىلاعت هللا لهأ مولع اوكردأو مهبولق

 .ملعأ هللاو ةيكملا تاحوتفلا نم نيثالثلا بابلا يف كلذ ىلع مالكلا نيدلا يبحم خيشلا لاطأو

 :نوعيرألاو نماثلا ثحبملا

 مهبر نم ىئده ىلع ةيفوصلا ةمئآأ عيمج نأ نابب يف

 موقلا قرط موقأ هنع هللا يضر دينجلا مساقلا يبأ مامإلا ةقيرط نأو
 رهوجلا ريرحت ةعيرشلا ىلع اهريرحتل اهلك

 هملعب ىلاعت هللا هثروأف ريغ ال هملعب لمع هيقف يفوصلا ةقيقح نأ هللا كمحر ملعا

 وه امك رارسألاو قيرطلا ىف ذ ًادهتجم مهدحأ راص ىتح اهرارس أو ةعيرشلا قئاقد ىلع عالطالا

 تامرحمو تابجاو قيرطلا ىف ذ اوعرش كلذلو «ةيعرشلا عورفلا يف نيدهتجملا ةمئألا نأش

 نودهتجملا طبنتسا امك ةعيرشلا هب تحرص ام ىلع ًادئاز ىلوألا فالخو تاهوركمو تابودنمو
 وأ هوطرشو هوبجوأ امب لالخإلاب دوقعلاو تادابعلا موقلا ودهتجم :يأ اولطبأو كلذ ريظن

 وهو الإ ةيالولا مدق هل قح مهنم دحأ نم امف .مهنع هللا يضر مهنأش اذهو هومرح ام باكتراب

 نمف طقف ةمئألا هيلع عمجأ وأ ةعيرشلا هب تحرص امل الإ ديلقت هدنع سيل قيرطلا يف دهتجم
 هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس دقو قداص ريغ وهف ملاعل دلقم وهو لامكلا ماقم ىعذا

 نودهتجملا هذحأ ثيح نم ملعلا ذخأي ىتح قيرطلا يف اندنع لجرلا لمكي ال :ًارارم لوقي

 باتكلاب لمعلا ىلإ مهل ةلصوملا قيرطلاب مهملع مهريغ نع ةيفوصلا هب صتخا امم مث .ىهتنا
 اهل يداع ليم يدنع ىقبي ال ثيحب ايندلا يف دهزأ نأ يدوصقم نإ :مهل تلق اذإف ةنسلاو

 كتريصب نيعب ةرخآلا كردتف كباجح قري ىتح ًاراهنو اليل ىلاعت هللا ركذ نم رثكأ كل نوئوقي

 هنع هللا يضر مهدأ نب ميهاربإل عقو امك ميعنلاو تاجردلا نم ايندلا يف دهزي نمل ام رظنتو
 ال ايثدلا يف بغرا :سانلا روهمج كل لاق ولو ايندلا يف ةلاحم ال تدهز كلذ تيأر اذإف

 ءريغ ال دهزت نأ كرمأ ىلاعت هللا نإ :كل لاقل ملاعل كلذ تلق يخأ اي كنأ ولو مهل يغصت

 ضرملا جالع فرعي الو بطلا يف ًاباتك ظفحي بيبط مكح همكحف كلذ ىلإ قيرطلل يدتهي الو
 بدألا مزل ركنملا نأ ولو مهكرادم ةقدل وه امنإ ةيفوصلا ىلع سانلا ضعب راكنإ ببس نأ ملعف

 ميرم تناكو «فطعلاو نيللاو ةمحرلا ثيح نم هللا ةيدنع نم :يأ ًايلو هندل نم ًادلو هبهي نأ

 ءاسنلا ةرشابم نع ًاعطقنم :يأ ًاروصح اهتروص ىلع ىيحي ءاجف اهتبترم ثيح نم هلايخ يف
 بقل ميرمو ةنح اهمساو :لاق لاجرلا ةرشابم نع ةعطقنم ميرم تناك امك اندنع نينعلا وهو
 لكم لع هنآ ٌميلَي َكِيَدَك :ىلاعت هلوق يف ةئامئالثو نينامثلاو يناثلا بابلا يف لاقو .اهل

 قححلا ةيبوبر هلخددت نأ بلق لك ىلع متخم ىلاعت قحلا نأ ملعا : :رفاغا «ر اَيَج ريَكَتُم بل
 ديع هنأ هسفن نم ملعي مهنم دحأ لك لب هل بر هنأ هسفن يف دجي قلخلا نم طق دحأ الف ىلاعت

 همتخل أدبأ يِهّْلِإ ربك هلخدي ال نأ رابج ربكتم بلق لك ىلع هللا عبط كلذلف جاتحم رقتفم ٌليلُذ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا تف

 باتك يف تيأر دقو ءاعامجإ الو ةنس الو ًاباتك ضراعي مل امم همهف فلاخ ام لك موقلل ملسل
 سانلا لك :هصن ام هرصع يف رصمب ءاملعلا ناطلس مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلل «ةياعرلا»

 عقي ام كلذ ديؤيو :لاق لزلزتت ال يتلا اهدعاوف ىلع ةيفوصلا دعقو ةعيرشلا موسر ىلع اودعق
 الإ غلب ام ملعلا يف غلب ولو ملاع دي ىلع طق كلذ عقي الو قراوخلاو تاماركلا نم مهدي ىلع

 ام ريغ ةعيرشلل قيرط مث يهو :كلذ لبق لوقي ناك هنأ انغلب دقو . ىهتنا مهقيرط كلس نإ
 براقي لطاب وهف انيديأب ام ريغ ةعيرشلل ًانطاب ًاملع مث نأ معز نم :لوقي مث لوقنلا نم انيديأب
 قيرط حدمي راص هنع ذخأو ةسورحملا رصمب يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلاب عمتجا املف «قيدنزلا

 يلازغلا مالسإلا ةجح لوقي ناكو نيلسرملا قالخأ تعمج قيرط اهنإ :لوقيو حدملا لك موقلا

 لوقي راص مهقيرط قاذو ةيفوصلاب عمتجا املف الوأ نيدلا زع خيشلا لوقي ناك ام لثم هللا همحر
 لوقلل ةبلغ نم لادجلا لهأ قيرط ىلع ملعلاب لاغتشالا يف امل :يأ .ةلاطبلا يف انرمع انعيض
 لهأ نأش نم نإف قيرطلل ساسأ وه امنإ ةلاطبب وه سيل هقفلاب لاغتشالا نأ قحلاو لمعلا ىلع
 الإ كلذ فرعي الو ةنسلاو باتكلا ىلع ةررحم مهتانكسو مهتاكرح عيمج نوكي نأ قيرطلا

 مالك وه امنإ ةلاطب هقفلاب لاغتشالا نإ :يلازغلا لوقف ريسفتلاو هقفلاو ثيدحلا ملع يف رحبتلاب
 فرعل هلاح يف لمأت هنأ ولو «ناركسلا مكح همكح قشاعلاو موقلا قيرط يف هقشع لاح ردص

 .ريغ ال هملعب لمع ملاع هنأ يفوصلا ةياغ نأو قيرطلا ساسأ هقفلا نأ نم هانلق ام

 تادابعلا ىتأ هيقفلا نأ ول :لوقي هللا همحر يقوسدلا ميهاربإ يديس :(ناك دقو)

 للعب تادابعلا ىتأ هنكلو خيشلا نع ىنغتسال ىلاعت هللا هرمأ امك ةلع ريغب ةيعرشلا تارومأملاو
 نع نوعباتلا ىنغتسا انه نمو ءافشلا هل لصحي ىتح هيوادي بيبط ىلإ جاتحا كلذلف ضارمأو

 جالع يف ًائيش نود هنأ مهنم دحأ نع لقني ملو خايشألا ةذمالت هيلع امك ةضايرلاو ةولخلا
 مهداهتجا مظعم ناكو دجوت داكت ال ىتح أدج اهتلق وأ مهرصع يف اهمدعل ةنطابلا ضارمألا

 نم نيقيب مهأ اذهو زيزعلا باتكلا نيبو اهنيب ةقباطملاو ةعيرشلا ثيداحأ عمج يف وه امنإ
 ءيش يأل :لاق نم لوق نع باوجلا كلذب لصح دقو دجوت ال اهلعل ضارمأ جالعب مهلاغتشا

 لعفي امك مهبولق ىلجتتل ركذلاب اولغتشي وأ فوصتلا ملع يف ًائيش نودهتجملا ةمئألا نودي مل
 وأ اير وأ ًابجع هسفن نم ملعي هنإ ةمئألا نم : ينعي دحأ نع طق لقاع لوقي ال هنإف ةيفوصلا

 مل امك ةيهولألا ىوعدب ظفلتلا نم مصعت ملف ةنسلألا امأو «هلأت هلخدي نأ دبع لك نطاب ىلع

 يف لاطأو اهلاثمأ نود اهسفن يف اهدقتعت نأ تمصعف اهريغ يف ةيهولألا دقتعت نأ سفنألا مصعت
 لوقيو هعرش هيدي نيب مدقيو هلقع كرتيلف هبر مالك مهف ىلإ لوخدلا دارأ نم :لاقو كلذ

 نع رصاق كنأ عم هلقعت نع كرجل هسفن ىلإ قحلا هبسن ام كرتأ فيك يلثم دبع تنأ :هلقعل

 لالدتسالاو رظنلا تلعجو يقلتلاو ناميإلا مكح- تمزلل فاصنإلا كسفن تمزلأ ولو كبر ةفرعم
 ني ٍرْكحْو ني مهي امل :ىلاعت هلوق يف لاق مث .كلذ يف لاطأو كبر نع دري مل ام ريغ يف

 ال سفن يف ًانداح نوكي نأ كدنع رمألا ثودح نم مزلي ال هنأ ملعا :[؟ :ءايبنألا] 4ٍثّدَحُم مهين



 ابا مهير نم يده ىلع ةيفوصلا ةمئأ عيمج نأ نايب يف :نوعبرألاو نماثلا ثحبملا

 كلذ نم ًائيش مهيف نأ اوملع مهنأ ولو ًادبأ هسفن دهاجي الو ةعيدخ وأ ًاركم وأ ًادقح وأ ًالغ

 لإ اوي امْر8 بجاو وهف هباالإ بجاولا متي ال ام باب نم لامعألا رئاس ىلع هجالع اومدقل

 [ه :ةنيبلا1 4003 ميلا هيد َكِلََم ركل ادْيَو ةدلَصلا اوقيقيو فتح نيل ذأ نم هنأ اثنتي
 يفبني ال هنأو نيدهتجملا ةمئألاك مهبر نم يده ىلع ةيفوصلا ةمئأ رئاس نأ كل ناب دقف ؛مهقاف

 حطش نم عيمجو مهحلطصم فرعيو مهقيرط لخدي نأ دعب الإ مهمالك مهيلع ركني نأ دحأل

 امأو قيرطلا يف ًاثدتبم ناك وأ لاح هيلع بلغ وأ مهيف ليخد وه امنإ ةعيرشلا رهاظ نع

 يضر نيدلا ةامح مه ذإ بهذلا ريرحت بدألا ىلع ةررحم مهقيرطف هبارضأو دينجلاك نولماكلا

 لك نأو ميوقتلا ديزمب دينجلا مساقلا يبأ خيشلا قيرط انريغك انصصخ امنإو .نيعمجأ مهنع هللا
 ميلستلا ىلع رئاد عدبلا نم ٍلاخ قيرط :هريغو يلحملا لالجلا لاق امك اهنأل اجن اهكلس نم

 يبأ خيشلا قيرطك يهف قرطلا حصأ نم اذهو سفنلا ظوظح نم يربتلاو ىلاعت هلل ضيوفتلاو

 يرعشألا نسحلا يب بأ خيشلا قيرط نأ دقتعنو :اولاق كلذلو ةينيدلا دئاقعلا يف يرعشألا نسحلا

 تافتلا الو :يلحملا لالجلا لاق ٠ اطارفإلاو طيرفتلا نيب اهنوكل ىلثم قيرط ةينيدلا دئاقعلا يف

 ءاملع بابكإ هتلالجو هتمامإ يف انيفكيو غيزلا لهأ نم نسحلا يبأ خيشلا يف ملكت نم ىلإ

 كلذكو دئاقعلا يف هلوق ىلع دامتعالا ىلع لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا لهأ نم مالسإلا

 ديس هنإ :مهلوقو هتلالج ىلع مهلك سانلا عامجإ هللا همحر دينجلا مساقلا يبأ ةماقإ يف انيفكي

 ةنسلاو باتكلاب ديشم اذه انملع :لوقي ناك دقو كلذب ريدج وهو ًالمعو املع اهلك ةفئاطلا

 اقفاو اذإ امهتلالد ملعت امنإ عامجإلاو سايقلا نأل عامجإلاو سايقلا ركذي مل امنإو .ىهتلا
 لوقي ناكو ةنسلاو باتكلا ركذب عامجإلاو سايقلا نع دينجلا ىنغتساف ةنسلاو باتكلا دعاوق

 ةنسلاو باتكلاب ًاديقم هومتيأر نإ الإ هيلإ اوتفتلت الف ءاوهلا يف ًاعبرتم ًاصخش متيأر اذإ :ًاضيأ
 ناكو دقق هللا لوسر راثآ نيفتقملا ىلع الإ قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلا :لوقي ناكو

 هللا عم لعف يل سيل وأ هللا الإ دوجوم ال :لوقي هتعمس نم قنع تبرضل ًامكاح تنك ول : لوقي

 الو :هريغو يلحملا لالجلا لاق اهلك فيلاكتلا ماكحأ مدهو هللا ريغ يفت همالك رهاظ نأ

 رفعج ةفيلخلا دنع ةيفوصلا نم ةقدنزلاب يمر نم ةلمج يف يدينجلا خيشلا ىمر نم ىلإ تافتلا
 هلأ عم دينجلا الإ اركسمأ مهلك مهنأ انغلب دقو مهقانعأ برضب رمأ هنأ ىتح ىلاعت هللاب ردتقملا

 ال كدنع هثودح حيحص وهو فيض مويلا اندنع ثدح :لوقت كنإف ءًاعرش الو ًافرع الو ًالقع

 يف لاطأو رثكأو ةنس نيعبس وحلب لبق نم ةدوجوم هنيع تناك لب تقولا كلذ هسفن يف هلودح

 نيم هني :ىلاعت هلوق يف لاقو .ملعأ هللاو انخيش ةبوجأ يف ًاضيأ كلذ انركذ دقو .كلذ
 يبرع هلك تابآلا نم مكحملا نأ ملعأ :[7 :نارمع لآ] 4ُتهَمَتُم ْرَلَو بتكلا مأ نع تك
 مالسإلا دنغ ةيبرعلاو ةيبرع ةيمجعلا لهأ دنع ةيمجعلاو ىمجعأ هنأل يوسوم هلك هباشتملاو

 اهيف ةمجع الف ىناعملا امأو «ةرهاظلا روصلاو ظافلألاو حالطصالا ىف الإ ةمجع مث امو ةيمجع
 نم هملع هنأ ىعآا امب ًالصأ هل ملع الف هب هباشتلاب لاقو يناعملا ملع ىعُدا نمف ةيبرع اهلك لب



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 2/5

 ءاتفإلاو هقفلاب رتتسي ناكو مهنم سيل نمع قيرطلا لهأ مالك رتسي ناك هنأل كلذو ةعامجلا خيش

 هكرو تحت هحاتفم لعجو هراد باب قلغأ موقلا مولع يف ملكت اذإ ناكو .روث يبأ بهذم ىلع

 هللا ءايلوأ ىمري نأ نوبحتأ :نالوقي ائاكو :هنع هللا يضر يرصبلا نسحلا نع انغلي كلذكو
 نم ءيشب ملكت هن أ دينجلا نع طق انغلبي ملو مهحالطصا فرعي ال نم دنع ًاناتهبو ًاروز ةقدنزلاب

 عطنلا طسب املو : يلسملا لالجلا لاق .هلامكأ كلذ لك هريغو ديزي يبأ نع لقن امك حطشلا

 :فايسلل لاقو يرونلا نسحلا وبأ خيشلا مهرخآ نم مدقت اوكسمأ نيذلا ةيفوصلا قانعأ برضل

 ةعاس ةايحب يباحصأ رثوأل :لاقف ؟كلذ مل :فايسلا هل لاقف .يباحصأ لبق يقنع برضا

 لأسف يكلاملا قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلا ىلإ مهدرف ةفيلخلا ىلإ رمألا ىهنأو فايسلا تهبف

 اوقطن اذإو هلل اوماق اوماق اذإ ًادابع هلل نإف دعبو :لاق مث اهنع هباجأف ةيهقف لئاسم نع يرونلا

 هجو ىلع سيلف ةقدانز ءالؤه ناك نإ ةفيلخلل لوقي لسرأو :هلوق يضاقلا لبقف «هللاب اوقطن

 نع هتلاسر يف نميأ نبا ىكحو .نيعمجأ مهنع هللا يضر مهليبس ةفيلخلا ىلخف ملسم ضرألا

 هيلع لزن ىتح ةيفوصلا ةسلاجم نع هدلو ىهني هرمأ لوأ يف ناك هنأ هنع هللا يضر دمحأ مامإلا

 يف اودعص مث هوزجعأ ىتح ةعيرشلا يف لئاسم نع هولأسف ءاوهلا نم ليللا يف مهنم ةعامج

 هللا ةيشخ نم اوكردأ مهنإف ةيفوصلا ةسلاجمب كيلع هدلول لوقي ناك تقولا كلذ نمف ءاوهلا

 ام يدادغبلا ةزمح يبأ خيشلل لوقي ةلأسم باوج نع زجع اذإ ناكو هكردن مل ام هتعيرش رارسأو

 ركني ناك هنأ جيرس نبا نع يريشقلا ىكحو .هب ذخأ ءيشب هباجأ اذإف يفوص اي اذه يف لوقت

 نبال اولاق دينجلا فرصنا املف رعشي ال وهو دينجلا سلجم رضحو ًاموي ركنتف دينجلا ىلع
 مالكلا ةلوص نأ الإ ًائيش همالك نم مهفأ مل :لاقف لجرلا اذه مالك يف تيأر اذام .جيرس
 ةقدل رصع لك يف ةيفوصلا ىلع ءاملعلا يف لزي مل راكنإلا نأ ملعف لطيم ةلوصب تسيل

 زاج نإو كلذ يف ءايلوألا عقي نأ هللا ذاعم رمألا سفن يف ةعيرشلا نع مهجورخل ال مهكرادم

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ىربكلا تاقبطلا» ةمدقم يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو مهقح يف كلذ

 اهطرش نم ةمجعلاو اهيف بيكرت ال طئاسب اهنأل ظافلألا لهأ دنع صوصنلاك ىناعملا نإف كلذ

 نينامثلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو .دوجولا يف ةروص ةمجعلل رهظ ام بيكرتلا الولف بيكرتل
 هل قبسلا نأ ملعي 46 هنأ عم ؟ةنجلا ىلإ ينتقيس ينتقيس مب :همهفتسي لالبل ٍةلُي هلوق ىنعم ةئامثالثو

 :لاق .كولملا يدي نيب ايندلا يف نيقرطملاك ةنجلا يف يدي نيب هب ًاقرطم ترص مب :يأ .وه

 ًاقرطم كلذك ناك نيتعكر ىلصو ًاضوت ثدحأ املك هنأ نم لالب لثم لعف نم نأ هلك انمهفأف

 نينامثلاو سماخلا بابلا يف لاقو .هل عبت هريغو ةيلوألا لالبلو ل هللا لوسر يدي نيب

 رصح ةلاحتسا يلقعلا ليلدلا لد دق هنأ ملعا :«؟هللا نيأ» :ءادوسلل لي هلوق يف «ةئامثالثو

 لقعت نأ اهتوق يف سيل ةروكذملا ةيراجلا نأ ملع امل دقو عراشلا نكلو ةينيأ يف قحلا

 اهسفن يف هتروصت ام ريغب اهبطاخ هنأ ولو كلذب اهبطاخ اهسفن يف هتروص ام ىلع الإ اهدجوم
 ةيراجلا هذه لثم لأس نأ لي هتمكح نم ناكف لوبقلا لصحي ملو ةبولطملا ةدئافلا تعفترال



 عا مهبر نم يده ىلع نيدهتجملا ةمئألا عيمج نأ تايب يف :نوعبرألاو عساتلا ثحبملا

 :نوعبرألاو عساتلا ثحبملا
 ىده ىلع نيدهتجملا ةمئألا عيمج نأ نايب يف

 مهداهتجا هيلإ ىدأ ام لكب لمعلا بوجو ثيح نم مهبر نم
 اواطخأ نإو عراشلا نم مهل رجألا تابثإو

 يفتكي ةمثألا نع باوجلا ثحبم نأ يخأ اي ملعاو ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب يتأيس ام ىلع
 ثحبملا اذه انينب اذإ انيلع ضارتعالا يفبني الف رخآ ناكم هلف قيقحتلا امأو ناك هجو يأب هيف

 .بيصم دهتجم لك نأب حوجرملا لوقلا ىلع

 ءاملعلا لاوقأ نيب عمجلا ىلع اولمعا :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس :(تعمسو)
 لصو نمو ءاملعلا لاوقأ ضقانت لقي كلذبو امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيلوقلا لامعإ نإف مكدهج

 نم ءيش يف ةنسلاو باتكلا نع اوجرخي مل نيدهتجملا ةمئألا عيمج دجو فشكلا ماقم ىلإ

 هنأ امكف .اوكلس ؛لسرلا راثآ ىلع مهنأل «ةعيرشلا رون عاعش نم ةسبتقم اهلك اهدهشو مهلاوقأ
 «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا هب تءاج ام لك ةحصب قيدصتلاو ناميإلا يخأ اي كيلع بجي

 هطينتسا ام ةحصب قيدصتلاو ناميإلا كيلع بجي كلذكف ًارهاظ كتعيرش فلاخي امم
 دجأ ملف نيدهتجملا ةلدأ هللا دمحب تعبتت دقو .ىهتنا كمامإ بهذم فلاخ نإو نودهتجملا

 ىلع حيحص سايق وأ رثأ وأ ثيدح وأ ةيآ امإ ليلد ىلإ دنتسم وهو الإ مهبهاذم عورف نم ًاعرف
 ام هنمو ًالثم رثألا وأ ةيآلا وأ ثيدحلا حيرص نم ذوخأم وه ام مهلاوقأ نم نكل « حيحص لصأ

 ديعبو برقأو بيرق مهلاوقأ نمف اذكهو ذوخأملا كلذ نم ذوخأم وأ موهفملا نم ذوخأم وه
 ريغ نم عرف دجوي نأ لاحمو لصألا يه يتلا ةعيرشلا رون عاعش نم ةسبتقم اهلكو دعبأو
 . لصأ

 صخشلا برق املك نكلو «حاضولا رونلا وه ةرهطملا ةعيرشلا رون نأ :(كلذ حاضيإو)

 برقأ وه امل ةبسنلاب ًارون لقأ هدجي ديقتلا ةلسلس يف هنع دعب املكو هريغ نم أوضأ هدجي هنم
 ىلإ ضعب مالك مهضعب فيعضتو بهاذملا ءاملع لاوقأ توافت ببس وه اذهو ةعيرشلا نيع نم

 : ينعي .ةنمؤم اهنإ :اهيف لاق ءامسلا ىلإ تراشأ امل كلذلو ةرابعلا هذهبو لاؤسلا اذه لثمب

 , ؟ِتّوْمَّسلَا يف ُهّلأ رُهَو# :ىلاعت هللا لوق تقدص اهنأل ةملاع اهنإ لقي ملو «هللا دوجوب ةقدصم
 هلهج يف لهاجلا بحصي نأ ملاعلل نأ ملعف «ءامسلاب هديقت مل ةملاع تناك ولو [* : مامنألا]

 نأ ةينيألا يف هانررق ام حاضيإو 0 سي حلم دل ل لعام هلع الز

 نم اَنْلَسْرَأ اَمَو# :ىلاعت لاق ممألا ةنسلأ يف ؛ قطاوتلا هيلع عقو ام بسحب تلزن امن | اهلك عئارشلا

 يه ام ةروص ىلع نوكي دق ؤطاوتلا نإ مث .4 : ميهاربإ] # منَط كت تنين هيو نلكليب الإ لوُسَت

 امو هماكحأ نم هلزنأ ام هنع مهفيل كلذ يف مهل مبات ىلاعت حلاو نوكي ال دقو هيلع قئاقحل
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 راودألا هذه هرصب قرخي نم نيأو ًارود رشع ةسمخ وحن عراشلا نيبو نآلا اننيب نإف اذه انرصع

 همحر صاوخلا يلع يديس ناكو ءةعيرشلا نيعب راودألا عيمج لاوقأ لاصتا دهشي ىتح اهلك

 مهيدلقمو نيدهتجملا لاوقأ نم لوق لك اهنم عرفتي يتلا ةرهطملا ةعيرشلا نيع لاثم :لوقي هللا
 رئاس ىف اهنم ةرشتنملا نويعلا لاثم اهئاملع لاوقأ لاثمو دايصلا ةكبش نم ىلوألا نيعلا لاثم
 لاوقأ عيمج رقأ اهنم عرفت امو ىلوألا نيعلا كردأو هتريصب نع ىلاعت هللا فشك نمف راودألا
 وأ صخاشلاب لظلا طابتراك نويعلا نم ىلوألا نيعلاب ةطبترم اهلك اهدهاشو قحب مالسإلا ءاملع

 نع داز ام لك ةرورض أطخأ هتريصب نع ىلاعت هللا فشكي مل نمو ءفكلاب عباصألا طابتراك

 بيصم دهتجم لك نأ نم نالوقلا لزني هانررق ام ىلعو :لاق ةعيرشلا نع هجرخأو هرصب حمطم
 نب ركب وبأ ةيكلاملا نمو نييلوصألا نم ةعامج لاق لوألابو ءىطخم ىقايلاو دحاو بيصملا وأ

 تحضوأ ًاثازيم ىلاعت هللا دمحب تعضو تنك دقو .ىهتنا روهمجلا لاق ىناثلابو هريغو ىيرعلا
 لدعو مهمامإ لوق ىلع بابكإلا بهاذملا لهأ ىلع بلاغلا تيأر امل مث نيلوقلا نيذه ةلدأ اهيف
 .هنع تعجر ةرورضل الإ هريغ لاوقأب نيدتلا

 يف لمجم هلصأو الإ لوق انل مت ام :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس :(تعمسو)

 لب 144 :لحنلا] ْدِهلِ َلَرُن ام اّئلِ َنْيَيِْلا لو دمحمل هللا لاق ام كلذ الولو ةنسلاو باتكلا
 ةرايعلا الإ ةرابعلا لصفي ال هنأ مولعملا نم ناك املو :لاق نايب ريغ نم نآرقلا هغيلبتب يفتكي ناك
 زيزعلا هباتك يف ىلاعت هلمجأ ام ليصفت يف ىلاعت قحلا نع ءمالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا تبان

 باتو مهمالك يف هولمجأ ام ليصفت يف «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا بانم نودهتجملا بانو
 لك لهأ مالك يف لوقلا اذكهو ممالك نم * هولمجأ اميف يف نيدهتجملا بانُم نيدهتجملا عابتأ

 نأ الولو ٠ .مهلبق يذلا رودلا هلمجأ ام رود لك لهأ لصفي ؛ اذه اندقو ىلإ مهدعب نمم رود

 الو ناسل ىلإ ناسل نم تمجرت الو بتكلا تحرش ام ملاعلا يف ةيراس لامجإلا اذه ةقيقح

 رسلاو يشاوح يشاوحلا ىلع اوعضو امير لب يشاوح هحورشو مهضعب ريسفت ىلع سانلا عضو
 ب ام عيمج رضحتسي نأ هنكمي ال يعرش مكح ىلع ملكت اذإ هيي عراشلا ريغ نأ كلذ يف
 ماكحألا رثكأ ىسني لب ةرابعلا كلت يف اهنع حصفي ىتح ماكحألاو ةلئسألا نم ةرايعلا كلت ىلع

 صقنو أطخلا نم موصعم لجو ّرع هبر نم يحوب الإ ملكتي ال هنإف ولي عراشلا فالخب

 هيلع يذلا ؤطاوتلا لجأ نم الإ قحلا قح يف ةينيألا ظفلب عراشلا ءاج امف هيلع دعوأو هب دعو

 ال هنإف لئاقلا لهجب يلقعلا ليلدلا دهشل اهلاق لوسرلا ريغ نأ ولو :لاق ءمهيلإ لسرملا ناسلب

 لاقو «ملعأ هللاو ةيراجلل لزنت هنأ انملع هملعو هتمكح تنابو لوسرلا اهلاث ام املف ىلاعت هلل ةينبأ
 هب دارملا سيل ؟ةالصلا يف ينبع ةرق تلعج» :و هلوق يف ةئامثالثو نينامثلاو نماثلا بابلا يف

 .«مكدحأ ةلبق يف هللا نإ :كلكك لاق اذهلو :لاق اهيف هاجان نم دوهش هب دارملا امنإو ةاجانملا
 ام ةئدابع يف هاري ناك هلك هنإف قي هماقم يف سيل نمل ًاباطخ فارت كنأك هللا دبعا :لاقو

 :سنريإ © ةَداَيِزَو ىلا ائَسَمَل َنِرَلَلا» :ىلاعت هلوق يف لاقو .كلذ يف لاطأو هاري هنأك ناك



 عاقب مهبر نم يده ىلع نيدهتجملا ةمئألا عيمج نأ ثايب يف :نوعبرألاو ع عساتلا ثحيملا

 لص م را رم رج

 لاق سكعلاب جياشلا ريغو [14 :ميرم] ايف َكْيَر نك اموره هيلع تاداريإلا ةحصو يناعملا
 رود لك لهأ نأ ملعف .[85 :ءاسنلا] «اييكص اًنديْمَل ويف اوُدَجَيَل هللا ريغ دنع ّنِم نك َولَو : ىلاعت

 هملع ثيح نم فلسلا نم هعوبتم ىلع ةنملا قلخلا نم عباتلل نأ امك مهدعب نم ىلع ةمحر

 فئاحص يف مهملعو ةيدمحملا ةمألا عيمج مولعف هفئاحص يف كلذ باوث ةباتكو هعوبتم ملعب

 .مهفاف مهريغو نيدهتجملا نم هريغ فالخب قي هيلع ةنم ريغ نم نكل لَك هللا لوسر انديس

 نوطبنتسي يتلا ةداملا مهئاطعإب ةمايقلا موي ىلإ مهيدلقمو نيدهتجملا ىلع ةنملا 5 186 دمحملف

 ةمايقلا موي ىلإ مهدلق نم ىلع ةنملا مهل امنإ «ةقي هيلع ةنم نيدهتجملل سيلو ماكحألا اهنم

 نايب الول كلذكو مهفاف هبسحب رود لك يف قلخلا نم ٠ عوبتملا لامك رهظ ام عباتلا الولف

 امو اذه انتقو ىلإ هلامجإ ىلع نآرقلا يقبل هتعيرش ثيداحأب نآرقلا يف لمجأ ام ُوْلَي عراشلا

 الو ةاكزلا ةيصنأ :ةرع الو ةراهطلا ىفقاون انفرع الو ةراهطلا الو ةالصلا ةيدأت ةيفيك انفرع انك

 ريغ الو تالماعملا الو دوقعلا ةيفيك الو امهدسفم الو جحلاو موصلا تابجاو الو اهطورش

 ةنسلا تيقبل مهيدلقمل ةعيرشلا يف لمجأ ام نيدهتجملا نايب الول كلذكو ءمولعم وه امم كلذ

 يف لمجأ ام رود لك لصفي .ةمايقلا موي ىلإ مهدعب رود لك يف مالكلا اذكهو اهلامجإ ىلع
 انتأيلف هل ةنسلا نايب ةطساو الب نآرقلا نم لمجملا اوفرع نيدهتجملا نأ معز نمو هلبق نم مالك

 .هدجي ال هلعلو كلذ لاثمب

 ءايلوألا فشك نأ امك أدبأ هعوبتم ملع ةرئاد ريغ نم ملع عباتل سيل هنأ :(كلذ حاضيإو)

 الإ هب لمعلا انل زوجي ال هفشك قيرط نم ملعب انيتأي هنأ ريدقتبو أدبأ هتتسو مهيبن باتك ىدعتي ال
 يضر باطخلا نب رمع نأ :«يقهيبلا نئس» يفو ءامهل هتقفاومو ةنسلاو باتكلا ىلع هضرع دعب

 الف ًاحيرص ل اجو زع هللا باتك يف كل نيبت امف ر ظنا :هل لاق ءاضقلا ًاحيرش ىلو امل هنع هللا
 نيبتي مل امو هوي دمحم ةنس هيف عبتاف ىلاعت هللا باتك يف كل نيبتي مل امو ًادحأ هنع نلأست
 . ىهتنا كل ملسأ الإ يايإ كترماؤم ىرأ الو ينرمآف تكش نإو كيأر هيف دهتجاف ةنسلا يف كل
 ا

 حلا يشر تاطخما نإ رمع نع هدنسب ىور يقهيبلا نأ كلذ يف مهلاوقأ نصخخدمو .ةعجارت

 رسم

 م ئ مف ملعت الق : ىلاعت لاقو لابلاب رطخي ال ام : لاقف ةدايزلا هذه نع انخيش تلأس :[

 هنأ ل لامجإلا ىلع انملعف «نيعأ ةرق نم مهل ىفخأأ امب ملعلا ىفنو ركنف .[097 :ةدجسلا] 58

 ْنِإ# : ثيدحلا يفو تاكاردإلا نم يشب الو نذألاب هنرقي ملو نيعألاب هنرق هنوكل دهاشم رم ا

 ريغ نوكي نأ دب الف .ةرشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام ةنجلا ىف

 ءازجلا صخشلا كلذل لصحيل ةنيعم الو ةمولعم ريغ ةغص رشبلل نوكي نأ دب الو رشبلل مولعم
 عيال + نشب أ ل امع لك :لاقو .لوهجمل لوهجم ةنزاوم رشب بلق ىلع رطخي مل يذلا
 اف للعملا لمعلا . نم رهظأ ةلعلا ةفرعم مدع عم ةدايعلاو « نفحم دبعت وهف هتهجم نم ًاليلعت
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 رمع نمق أطخ ناك نإو هللا نمف ًاباوص ناك نإف .رمع يأر اذه :سانلا ىتفأ اذإ لوقي ناك هنأ

 نب كلامو دهاجمو ءاطعو سابع نب هللا دبع نع ًاضيأ يقهيبلا ىورو .هللا رفغتسا :لوقيو
 الإ هيلع دودرمو همالك نم ذوخأمو الإ دحأ نم ام نولوقي اوناك مهنأ مهنع هللا يضر سنأ

 يليلد فرعي مل نمل يغبتي ال :لوقي ناك ءهنع هللا يضر ةفينح يبأ نع يورو ءةلَو هللا لوسر

  هسفن ينعي  تباث نب نامعنلا يأر اذه :لوقي ىتفأ اذإ هتع هللا ىضر ناكو ىمالكب ىتفي نأ

 :لوقي كلام مامإلا ناكو «باوصلاب ىلوأ وهف هنم نسحأب ءاج نمف هيلع انردق ام نسحأ وهو
 نع يقهيبلاو مكاحلا ىورو هدي هللا لوسر الإ هيلع دودرمو همالك نم ذوخأمو الإ دحأ نم اه

 اذإ :ةياور يفو يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ :لوقي ناك هنأ «هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا

 اي :ينزملل اموي لاقو طئاحلا يمالكب اوبرضاو ثيدحلاب اولمعاف ثيدحلا فلاخي يمالك متيأر

 :لوقي هنع هللا يضر ناكو .نيد هنإف كسفنل كلذ يف رظناو لوقأ ام لك يف يندلقت ال ميهاربإ

 الإ مث امو ءيش يف الو سايق يف ال اورثك نإو هدو هللا لوسر نود دحأ لوق يف ةجح ال

 نإو ةسارك يف يأرلا نم يربتلا نم هنع لقن ام عيمج انلقن دقو ميلستلاب هلوسرو هللا ةعاط

 . مالك هلوسرو ىلاعت هللا عم دحأل سيل :لوقي هنع هللا يضر دمحأ مامإلا

 نم قفلم وه امنإ نآلا هبهذم عيمجو هقفلا يف ًادبأ ًاباتك هل نّودي مل كلذلو :(تلق)
 ةرم لجر هلأسو ةلأسم فلأ نيثالث ةالصلا يف عضو هنأ انغلبو «هنع هللا يضر لاجرلا رودص

 ذخو .مهريغ الو يعخنلا الو يعازوألا الو ًاكلام ندلقت الو يندلقت ال :لاقف ةلأسم نع

 داهتجالا ةوق يطعأ نم ىلع لومحم وهو .ىهتنا ةئسلاو باتكلا نم اوذخأ ثيح نم ماكحألا

 . لضو كله الإو ةمئألا نم دحأل ديلقتلا هيلع بجيف فيعضلا امأ

 ام حيرص ىلع اوفقو ًالهو ماكحألا مهطابنتسا يف نيدهتجملا ليلد امف :(تلق نإف)

 ؟درو

 نأش يف جارعملا ةليل هِي هداهتجا نم عقو ام داهتجالا يف مهليلد :(باوجلاف)

 ىلع ضرف امل ىلاعت هللا نإف لجو زع هبر نيبو مالسلا هيلع ىسوم نيب ةعجارملا نم تاولصلا
 ريثك اذه :لاق الو ضرتعا الو ائيش لقي ملو ىسوم ىلإ اهب لزن ةالص نيسمخلا دمحم ةمأ

 همقي مل للعي مل اذإو ةلعلا كلت ةمكح لمعلا كلذ ىلع دبعلل ثعايلا نوكي امبر للع اذإ لمعلا
 .ريغ ال هللا رمأل ًالاثتما ةضحملا ةدابعلا ال لمعلا كلذ ىلإ

 ىسوم بلط كلذلو ىلاعت قحلا ةيؤر اوبلطي نأ مهنم بلطي ءايبنألل ماقم مث :(لاقو)
 مهف دارأ نم :ةثامثالثو نينامثلاو عساتلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو كلذ يف لاط: . ةيؤرلا
 نم رثكي نأ هنكمأ نإو «ضئارفلا يف لفاونلا ريثكت يف لمعتيلف ةعيرشلا يف ةضماغلا يناعملا
 عمجيف جاتنإلاو جاودزالا نم هيف امل ةدئاف تاريخلا لفا ون مظعأ وه ذإ ىلوأ وهف حاكتلا لفاون

 وكيف نطابلاو رهاظلا مسالا نع رداصلا ملعلا نم ءيش هتوفي الف سوسحملاو لوقعملا نيب



 هيأ مهبر نم ىذه ىلع نيدهتجملا ةمئألا ميمج نأ نابي يف :نوعبرألاو عساتلا ثحبملا

 هتمأ ىلع هتقفش نإ ثيح نم ًاريحتم دلو يقب كبر عجار :مالسلا هيلع ىسوم هل لاق املف
 ىيقب املف «ففيلاكتلا كلت لقث نم ةيهاركلاو ةمأسلاو رجضلا ىف ف ارعقي الثل مهنع فيفختلاب هبلطت

 هبر عجاري هنأ هدنع حجرت املف داهتجالا وه اذهو ىلوأ نيلاحلا يأ حيجرعلا بلطي ذخأ ًارئاح

 ماكحألا هتمأ عيرشت يف ناكو لجو زع هبر نم نذإب هتمأ يف كلذ ىضمأو ىسوم لوق ىلإ عجر

 :هِلط دمحم ةمأ نم ىرج ام نأ عم شحوتسي التل هنم ىرج امب ُوقي دمحمل ًاسينأت هللا نذإب

 فخو هسفن ىلإ عجر اذإ دب ال ىسوم نإف .ًاضيأ مالسلا هيلع ىسوم بلقل ربج هيف عيرشتلا نم
 نيسمخلاب دمحم ةمأ فلك يذلا ىلاعت هللا دجي ةقفشلا روفو نم هيلع ناك يذلا لاحلا هنع
 يف لجو زع هللا لالجل يغبني ام لقأ نم تناك نيسمخلا نأ ىريو ىسوم نم مهب محرأ ةالص
 ةالص نيسمخلا مهيلع ىضمأ ول ىلاعت هللا نأ ًاضيأ ملعو .ديبعلا ىلع اهب رثكتسي ملو ةدالبعلا

 هيلع ىسوم نإ مث اهعسو الإ اسفن فلكي الو هللا ديب ةوقلا نإف اهلعف ىلع مهيوقي ناك هنأ دب الف
 لوَقْلا ُلَثَب امإ» :ىلاعت هلوقب هبلق ىلاعت هللا ربج ةعجارملا نأش يف هلوق ىلع مدن امل «مالسلا
 لبقي ًاضورعم ناك كلذ لبق لوقلا نأ ىلع هعالطإب هسنآو ةعجر رخآ يف .[9 :ق] 4

 ملعو هلبقي ال ام هنمو ليدبتلا لبقي ام يهلإلا لوقلا نم نأ ملعو لوقلا اذهب ّرس كلذلو ليدبتلا
 هنم عقو ام ريبخلا ميلعلا ىلاعت قحلا هضرف امل هتضراعم ثيح نم هيلع مدن ناك يذلا همالك نأ
 ةمئألل داهتجالا ميرشت يف نأ ملعف ىلاعت هنم لوقلا قح نيح ال ًاضورعم لوقلا ةناك نيح الإ
 ناك اذهف .هب ةوسأ مهل راصو مهب ةوسأ هل راصف داهتجالاب قلي دمحم بلقل ًاربج نيدهتجملا
 . نيدهتجملل داهتجالا أشنم

 اهرجأ هلف ةنسح ةنس ّنس نما :ُهِلَ# هلوق ماكحألا طاينتسا ىلع ةمئألا ًارج اممو :(تلق)
 .مهفاف .«اهب لمع نم رجأو

 ؟دهتجم لوق يف نعطلا دحأل زوجي لهف :(تلق نإف)

 دهتجملا مكح ررق دق عراشلا نأل دهتجملا مكح يف نعطلا دحأل زوجي ال :(باوجلاف)

 هذهو ًامكح هررق اميف عراشلا أطخ هنأكف هنيعب ًادهتجم أطخ نمف هايإ هللا ريرقتب ًاعرش راصف

 عم هيلع مهانهبت امل مهراضحتسا مدعل بهاذملا باحصأ نم ٌريثك اهروظحم يف عقي ةلأسم

 هبحأ اذإو قحلا هبحأ كلذ لعف اذإ هنإف هموري ام ليصحتل برقأو متأ ةلفانلا هذه لثمب هلاغتشا

 هئاوتسال ًاشرعو «هئاقلإل ًالحم ناك نآرقلا لهأ نم راص اذإو نآرقلا لهأك هللا لهأ نم راص

 يف لاطأو هيف ناك هنوك عم هيف ءري مل ام هنم هل رهظيف فيهنو هرمأل ًايسركو .هلوزتل ًءامسو
 :فهكلا] فام ْمُهْنِم َتنِْمَلَو اراَرف ْمُهْنِم َتْيَلَول ْمِهلَع َتْكلْطَأ وَل## : ىلاعت هلوق يف لاقو .كلذ

 مازهتالاب هوك هللا لوسر قحلا فصو دقو فاصم يف لتقت الو مزهنت ال ءايبنألا نأ ملعا

 رمأ دوهش نم هيلوت امنإو هلثم سانأ مهنأل مهماسجأ ةيؤرل هيلوت نكي مل نكل قدص هللا لوقو
 الإ مهنم اندهش ام انأل ًابعر مهنم انئلم امو انتحايس يف مهانيأر دقو :لاق مهب ماق امم هلوهي



 رباكالا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا عمل

 اياصولا باب يف لاقو .«تاحوتفلا» نم فخلا حسم باب يف خيشلا هركذ هب نيملاع مهنوك

 رارسألاو فراعملا نع نوبرجحم مهنإ نولوقتو نيدهتجملا نم دحأ ىلع نعطلاو مكايإ :اهنم
 ملع يف خسارلا مدقلا نيدهتجملل نإف ةمئثألا ماقم لهج كلذ نإف ةفوصتملا ةلهج هيف عقي امك

 فالتخا الإ فشكلا لهأ نيبو مهنيب امو ٌملع نظلاف نظلاب نومكحي اوناك نإو مهف بويغلا

 مهممأل لسرلا تعرش امك مهداهتجاب ةمألل مهعيرشت ثيح نم لسرلا تاماقم يف مهو قيرطلا

 نأ ملعف :نيدهتجملا حدم يف ليوط مالك دعب ةثامثالثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف لاقو .ىهتنا

 داهتجالا ثيح نم لسرلاو ءايبنألا لزانم يف مهنأل ةقيقح ءايبنألا اوثرو نيذلا مه نيدهتجملا

 بيصم دهتجم لكف عراشلا رمأ نع عيرشت كلذو ماكحألا يف داهتجالا مهل حابأ ِةْئَي هنأل كلذو

 كلذب نيدهتجملا هللا دبعت امنإو :لاق موصعم يبن لك نأ امك ءداهتجالاب هعيرشت ثيح نم

 ىوس ةرخآلا يف مهيلع مدقتي الو ةخسارلا مدقلا هيف مهل تبثيو عيرشتلا نم بيصن مهل لصحيل
 يف ال لسرلاو ءايبنألا فوفص يف ةيدمحملا ةعيرشلا ظافح ةمألا هذه ءاملع رشحتف ديلي مهيبن
 رتكأ وأ ةثالث وأ نائنثا وأ ةمألا هذه ءاملع نم ملاع هبتاجبو الإ لوسر نم امف ممألا فوفص

 نأ ىلإ تالزانملاو تاماقملاو لاوحألاو ماكحألا ملع يف ةيذاتسألا ةجرد هل مهنم ملاع لكو

 . ىهتنا مالسلا هيلع يدهملا وه يذلا نييدمحملا نيدهتجملا ةمئألا متاخل كلذ يف رمألا يهتني
 :انل هلوقي ءاملعلا هلآ ىلع ةالصلاب هيي انرمأ امنإ : «تاحوتفلا» نم زئانجلا باب ىف ًاضيأ لاقو

 مه نيذلا هلآل نوكيل ."ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوقا
 عيرشتلا نم فسويو بوقعيو قاحسإ مه نيذلا ميهاربإ لآل ناك ام لثم يحولا نم نيدهتجملا
 ىحو لعجو ءْةلي :ءءاجر هل ىلاعت هللا ققح دقو :لاق تاماقملا تتوافت نإو داهتجالاب

 مرح كلذلو هداهتجا يف ىلاعت هللا هارأ امب الإ مكحي مل دهتجملا ذإ :مهداهتجا يف نيدهتجملا

 هب ىحوأ ام فلاخت نأ لسرلا' ىلع مرح امك داهتجالا هيلإ ىدأ ام فلاخي نأ دهتجملا ىلع هللا

 ىلع لص مهللا ىنعم نأو عيرشتلا نيع وه ام عيرشتلا تاحفن نم ةحفن داهتجالا نأ ملعق مهيلإ

 ةبترملا يف السرو ءايبنأ ميهاربإ لآ تلعج امك :يأ .ميهاربإ لآ ىلع تيلص امك دمحم لآ
 يتمأ صاوخ لعجتت نأ كتمحر نمو دمحم لآ محراف يحولاو عيرشتلا نم مهتيطعأ امب كدنع

 عراشلا ريرقت ثيح نم ءايبنألا نودهتجملا هبشأ دقف دمحلا هللو كلذ عقو دق داهتجالاب نيعرشم

 انل ىلدت امل» :لاق هلي هللا لوسر نأ يقهيبلا ىورو فهكلا لهأ ىلع علطا ول رئأتي ناك
 يلع ليربج لضف تملعف كلذ نم .«ّىلع شغي ملو ليربج ىلع يشغ يب جرع ةليل فرفرلا

 مهيلع عالطالا ركذب مهنيع ةيؤر الإ ركذ ام ىلاعت هللا نأ :يهو ةتكن انهو :لاق كلذب ملعلا يف

 الل ًابعر كلذب ًالتماف هماقم نع لزنيف مهب قحلي نأ فاخ كلذ عمو ماقملاب هنم لفسأ مهف

 مهنم ىلوي نأ اقيقح ناك كلذلف فيئع طخسلاو هنع اضرلا ىلعألا ىف ىندألا ريثأت هيف !ورثؤي

 ىف لاقو «هعجارف كلذ ىف لاطأو طوقسلا فوخ ةاوهم ىلع فوقولا نم ناسنإلا رفي امك ًارارف



 م١ مهبر نم ٌىده ىلع نيدهتجملا ةمثألا عيمج نأ نايب يف :نوعيرألاو عساتلا ثحبملا

 : ةئامو نيتسلاو يداحلا بابلا يف لاقو ا

 ماقملا اذه نم مهبلإ مولعلاب ةيهلالا دادمألا نايرسل ًاضعب مهضعب رظان كلذلو مان :ماقملا كلذ

 وأ بدن وأ ميرحت و وأ بوجو نم ةلدألا نم هل رهظ ام ىلإ عجري نأ هيحاص نم دحاو لك بلطف

 ًافشك نودمتسي نمم نوفرعي ال كلذك ماقملا كلذ يف مهنأ نوفرعي ال مهنأ امكو ٍةهارك

 نيع نم مهلك مهدادمتسال قح ىلع دهتجم لكف ةلدألا ةطساوب كلذ نوفرعي امنإو ةدهاشمو
 بجاو كلذب ناميإلاو قح ىلع قي هللا لوسر نامز ىلع مدقت يبن لك نأ امك ؛«ةعيرشلا

 الول هنأل عرشب نولقتسي ال نكل عيرشتلا يف ءايبنألا ةثرو ةمألا هذه نم نيدهتجملا نأ ملعف
 مهتلدأ مهل تماق دقف ءروكذملا عيرشتلا ىلع اوردق ام هعرش نم عراشلا مهل اهاطعأ يتلا ةداملا

 لسرلاب نوقحلي ال مهنأ الإ لسرلا عئارش فالتخاك مهداهتجا فالتخا ناكو ءايبنألل يحولا ماقم

 ال ءايبنألا فالخب هنع عجريف هفالخ هل ودبي مث مكحب مكحي مهدحأ نإف ينيقيلا فشكلا مدعل

 مهملع لاح يف مهف همكح خسنب ىلاعت هللا نم مهيلع درو ديدج رمأب الإ لوألا مكحلا نوكرتي
 : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك مهسوفن يأر نع نوجراخ عراشلا رمأل نوعبات مهكرت لاح يفو

 تلِضبف نيوهل عت الإ دواد ةفالخ يف لاقو 1٠١6. :ءاسنلا] شط كبر آي ساّنلا نيب , مس »

 لو هيل لا هلا ”ارأ احب هريغو ددحس مكح ىلاعتو هناحبس صخف [؟* :ىص) 4:4 ليم نع

 ةصفحو ةشئاع ةصق يف هسفن ىلع مرح أم نيميلاب مرح امل هبتاع لب تيأر امب مكحا : :هل لمي

 نم اذه ناكف ١[ :ميرحتل لا] 4 كيتو تام يي كَل دم لَ 1 ٌمْر َدِل ُنّيلأ مأكل لاقف انل ًاعيرشت
 ام ال كيلإ هب يحوي ام :يأ .هللا كارأ امب :هلوقب دارملا نأ نيبتو ةفيرشلا هسفن هئرأ ام ةلمج

 خيشلا لاطأو يأ لك نم لأ 2 هللا لوسر يأد ناكل يأرلاب نيدلا ناك ولف كيأر نم هارت

 ةباصإلا نم هيلإ برَقأ طمخاو مومعمب يأ نع يأوي فيكف هسفن هترأ اميف لي هللا لوسر

 وه دلو هللا لوسر هركذ يذلا داهتجالاب دارملا نأ ىلع اذه لد دقو :لاق مث «كلذ ىف لاطأو

 ةلزانلا يف مكح عيرشت يف ال ؛ةعقاولا ةلأسملا يف مكحلا سفن ىلع ليلدلا بلط يف داهتجالا
 .هللا هب نذآي مل ٌعرش كلذ نإف دهتجملا سفن لبق نم

 ًادحاو تظفح نيتيب ينودشنأف مهفرعأ ال موق عم ةبعكلاب تفط دقل :ةثامثالثو نيعستلا بايلا

 :رخآلا تيسنو

 انيعمجأأرطتيبلااذهب انينس متفطامكانفطدقل

 مك :هل تلق .لوألا كدادجأ نم انأ :لاق .ال :تلقق ينفرعت امأ : مهنم دحاو يل لاقو

 نم ردقلا اذه ؛مالسلا هيلع مدأل سيل :هل تلقف ةنس فلآ نيعبرأو ةعضب :يل لاق تم ذنم كل
 يدر ًائيدح تركذتف . هريغ نع وأ ٠ ؛كيلإ برقألا اذه نع لوقت مدآ يأ نع ؛يل لاقف ن ينسلا

 ىكبسل يذلا لحملا كلذ نوكي دق :تلقف . امدآ فلآ ةقام قيل دق هللا نإ 5 هللا لوسر نع



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا ا

 ؟داهتجالا قتشا اممف :(تلق نإف)

 «اهنسو الإ اد هنأ كَلَكُي الا عسولا لذب وهو دهجلا نم ذوخأم هنأ :(باوجلاف)
 يف ولو أطخأ اذإ دهتجملل رجألا لوصح يف مكحلا مهضعب ممع انه نمو [187 :ةرقبلا]

 صيصخت نأ عم لوصألا نود عورفلا يف أطخأ نمب رجألا اوصصخ روهمجلا نكلو «لوصألا
 هلعجو داهتجلا ةطساوب لصح ملع لك عراشلا ررق دقو ءاضيأ داهتجالا نم وه عورفلاب أطخلا

 .هتفلاخم هيلع مرحي دهتجملا قح يف ًايعرش ًامكح

 ؟ةمايقلا موي ىلإ هدعب قاب دهتجسملا مكح عراشلا ريرقت لهف :(تلق نإف)

 مامإلل ًالاؤس دعس نب ثيللا مامإلا لسرأ دقو هضقن دحأل زوجي ال .معن :(باوجلاف)
 هذه يف هللا مكحو ىده مامإ يخ أ اي كنإف دعب امأ : كلام مامإلا هيلإ بتكق هباوج بلطي كلام

 . ىهتنا داهتجالا هيلإ ىدأ ام ةلأسملا

 دهتجا اَذإ) :ثيدح نع باوجلا امف مكدنع أابيصم دهتجم لك ناك اذإف :(تلق نإف)

 ؟«نارجأ هلف باصأ نإو رجأ هلف أطخأو مكاحلا

 يف دراولا ليلدلا دهتجملا ةفداصم مدع ثيدحلا اذه يف أطخلاب دارملا نأ :(باوحلاف)

 ليلدلا دجو ناك هنأ ولو عبتتلا رجأ وهو دحاو رجأ هل اذهف «ةنسلا وأ باتكلا نم ةلأسملا كلت

 لاق دقو .هريغو يرهاظلا مزح نبا باجأ اذكه ليلدلا ةفداصم رجأو عبتتلا رجأ نارجأ هل ناكل
 عقاولا أطخلا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم فوسكلا ةالص ىلع مالكلا يف نيدلا ييحم خيشلا

 رزو ال كلذك كلذب رابتعا ال امكف ًاراهن رمقلل وأ اليل سمشلل عقاولا فوسكلا ةلزنمب دهتجملل
 يف هؤطخ دهتجملا أطخب دارملا نأ ىلع اذه روجأم وه لب مكحلا يف أطخأ اذإ دهتجملا ىلع
 أطخ حصي الف يرهاظلا مزح نبا هلاق ام ىلع امأ ناهذألا ىلإ ردابتملا وه امك مكحلا سفن
 الف عرشلا نع جرخ اذإو عرشلا نع جرخل مكحبلا يف هؤطخ حص ول هنأل مكحلا يف نيدهتجملا
 . مهفاف رجأ

 وه لهو اهريغ يفو اهيف وه مأ ةيدمحملا ةمألا هذهب صاخ داهتجالا لهف :(تلق نإف)

 ةبترم هل حصي ال ملاعلا نإف كش الب ملاعلا ثودح عم لوهجم كلذ يف خيراتلاو كئلوأ نم هيلإ

 ملم :ىلاعت هلوق يف ةئامثالثو نيعستلاو لحألا بابلا يف لاقو .ىلاغت هللا لوعفم هنأل ةيلوألا

 يف نأ ملعأ :[007 :لافنألا] نر هلأ ِكركلَو َتْيَمَر ْذِإ َكَسيَمَي اَمَد دهلق هلا هكر خشن

 ًايفن تابثإلا بقعأ لب تانثإلا ىلع تبقي مل هنإ مث هنع هافن نمل يمرلاو لتقلا تابثإ ةيآلا هذه

 هلأ ركتو# :هلوقيو . لافنألا] © ْمُمََتَم هنأ ىركلر# :هلرقب ًانابثإ يفنلا بقعأ امك

 هللا نأ كلذ حاضيإو :لاق «ةدحاو نيعل تبثأ ام عرسأ امو ىقن ام عرسأ امف [10 :لافنألا] #لع
 يلا ل كامع

 عقو املف باطخلا اذه يف ًارومأمو ًارمآو ًارمأ رهظأف 19١[ :ةرقبلا] 4 فرم #5 :لاق ىلاعت



 عما مهبر نم ٌىده ىلع نيدهتجملا ةمئألا عيمج نأ نايب يف :نوعيرألاو عساتلا ثحبملا

 ؟ال مأ ةمايقلا موي ىلإ قاب

 موي ىلإ قاب وهو «تاحوتفلا» يف خيشلا هب حرص امك ةمألا هذهب صاخ وه :(باوجلاف)
 باتك يف نيدلا ييحم خيشلا لاق ءدهتجم رجأ هلف «مالسلا هيلع يدهملا جرخي ىتح ةمايقلا

 لوق ىلإ عوجرلا هيلع مرح قلطملا داهتجالا ةبترم ديرملا غلب اذإو :«تاحوتفلا» نم زئانجلا
 .هليلد نم حضوأ هخيش ليلد نوكي نأ الإ هخيش

 ؟ةنسح ةعدب :لاقي وأ ةنس دهتجملا هعرش ام ىمسي نأ ىلوألا لهف :(تلق نإف)

 تمعن حيوارتلا يف باطخلا نب رمع لوق امأو ةنسح ةنس :لاقي نأ ىلوألا :(باوجلاف)

 . ةنسح اهنأ ىلإ تعجرف اهل حدم يه ةعدبلا تمعنو :هلوق نإف كلذ يف حدقي الف ةعدبلا

 :ىلاعت هلوق هيلع لكشي ةمألا هذهب صاخ داهتجالا نأ نم هومتررق ام :(تلق نإف)

 [5؟ :ديدحلا] «اَهَباَعر َّقَح اَهْوعَر اه ِهَشَأ نوْضَر مِن اَّلِإ ْرِهَيلَع اهنيك اَم اَهَوُعَدنأ ٌةَيَبعَرَو»
 كلذو هدابع نع هب هللا سفن ام ةلمج نم هنأل انلبق ممألا يف ناك داهتجالا نأ يف حيرصلاك هنإف

 . مومعلا يضتقي

 فالخب كلذ ىلع مهل مهيبن ريرقت مدعل انداهتجاك ممألا داهتجا سيل :(باوجلاف)

 نأل مهداهتجا انداهتجا هبشي ملق هريرقتب هعرش نم انداهتجا راصف كلذ ىلع انرقأ هنإف لو انيبن

 انداهتجا نيب قرف ال :مهضعب لاقو .انداهتجا ففالخبب ةيلقعلا نيناوقلا باب نم مهداهتجا

 وأ ةماع ةحلصم بلطو مهنم داهتجاب الإ ةينابهرلا كلت اوعدتبا ام مهنأل انلبق ممألا داهتجاو

 اهتياعر قح اهاعر نم هيلع ىنثأ ىلاعت قحلا نوك كلذ ديؤيو ؛مهتعيرش ةلدأ اهيضتقي ةصاخ

 : لاق سانلل ال مهسفنأل اهوعرش امنإ مهنأ عم كلذ يف ةينلاو دصقلا نسحل الإ هيلع ىنثأ امو

 امف هللا ناوضر ءاغتبا الإ اهتياعر قح اهوعر امف :هريدقت ريخأتو ميدقت ةيآلا يفف اذه ىلعو

 نيدلا ييحم خيشلا كلذ وحن ركذو . ىهتنا ريغ ال هوعدتبا امل مهتاعارم ةلق ثيح نم الإ اومد

 .ررحيو لمأتيلف .ةثامو نيعستلاو نماثلا بابلا ىف

 نم ًادودعم كلذب نوكي له :ةمألا ءاملع نم ًادهتجم دلق نم مكح امف :(تلق نإف)

 مهتلتق انأ لب مهومتلتق نيذلا متنأ ام :لاق تاثدحملا نايعأ نم لعفلاب لتقلا رهظو لاثتمالا

 ملو ةلألاب لوتقملا يف عقو لتقلا نأ امكف لتقلل تناك ةلآ يأ وأ مكل فيسلا ةلزنمب انل متنأف

 وه لب لتاقلا وه سيل انيلإ ةبسنلاب براضلا كلذك لتاقلا وه براضلا نم ةلتاقلا اهنإ :اهيف لقي

 : ىلاعت هلوق يف ةثامثالثو نيعستلاو يناثلا بابلا يف لاقو .مهفاف وه هيلإ ةبستلاب فيسلا لثم

 دقف مقتناو ملاعلا نم بضغ نم لك نأ ملعا .ةيآلا 14١[. :ىروشلا] اهتم هم ْوَضَم اَكركَي
 هسفن ىلع ناسنإلا ةقدصو بضغلا ملأ نم هدجي امم هل ءافش هنوكل ماقتنالا كلذب هسفن محر

 يذلا مانلا وهو ةمحرلا هبقعت نأ دب ال بضغلا لازو هسفن محر اذإ مث «تاقدصلا لضفأ نم



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجعلا 18

 ًاضيأ هلق ا يبنلا عابتأ ند دردمم ك1 عم وهو طقت ماعلا كلذل كرار وه : (تاوحلاف)

 هلخدي الف صن هيف ام امأ «عراشلا نع صن هيف نكي مل اميف انمالكو هعرش ةلمج نم كلذ نأل

 هداهتجاب ٍصنلا فلاخ ًادهتجمم نأ ددق ولف مييلستلاو ةعاطلاو ل امنإ هتفلاخم ىلإ دحأل

 هجولا اذهب هتفرعم عم أ 2 بلط امف . ادب 0 وسو تب عم هللا ردع

 هبا حاكن يلع ىلع مرحي ملق هليلحت ىلع للحم امو هميرحت ىلع مرسم وه ام ءاقيإ الإ يهلإلا

 نبا عججرق .هرخآ ىلإ كلذ بلاط ىبا نبا دارأ نإ : لاق امئاو هل ًالالخ كلذ ناك اذإ لهج يبأ

 ناكل داهتجاب لسأ ام مرحي نأ نيدهتجملا نم دحأل ناك هنأ ولف كلذ نع بلاط ىبأ

 خيشلا هركذ يي معألا مكحلاو متألا فكشلا هل هنأ عم لعف امو كلذب ىلوأ ةئق هللا لوسر

 . ؟«تاحوتفلا) نم نبتت .تئاملاو يناثلا بابلا يف

 ؟ءاهقفلا مأ ءايلوألا مه له ؟(ءايبنألا ةثرو ءاملعلالا : اثم دحمب دارملا ننمف :(تلك نإف)

 ناك امك لاحلاو لاقلا نيب ثرإلا يف مهعمجل نولماعلا ءاملعلا مهب دارملا : (باوجلاف)
 اوعبتو مهملعب اولمع ءاملع مه ةيفوصلا ةقيقح نإف «يضاملا نمزلا يف فلسلا ءاملع هيلع
 ةيفوص ال ءاهقف سانلا مهامس لمعلا نع سانلا بلاغ فلخت اًملف قالخألا يف ديو يبنلا

 مدقت نمم يبن مدق ىلع ملاع لك نأل صاخ يبن ةثرو : لقي ملو ءايبنألا ةثرو :لاق امنإو

 هلوق هانلق ام ليلدو «ءايبنألا عيمج ثرإ نم رفوألا ظحلا لان بي ًادذمحم ثرو نمو ًادمحم
 ىلع ثرإلا نأ ركذ هنإف .[8؟ :رطان] 4انِداَبِع نم اْيَفْطْصَأ َنِدَلا ّبنِكْلا آْنَيرَ مثل :ىلاعت
 ًابلطو هنيد ةحلصمل هسفن ملظ نم هب دارملاو هسفنل ملاظلا وهو ثلاث ًامسق مهدازو نيمسق

 .ةرخآلا يف اهب دعسي ىتح هيلع ىلاعت هللا اهبجوي مل يتلا فيلاكتلا قاشم اهلمحف باوثلل

 لوقي نأ دب ال نسحأ هنع وفعلا ناك هللا ءاش ول :لوقيو ادحأ بقاع اذإ هسفن ىف ناسنإلا هدجي

 نإف ليبقلا اذه نم دودحلا ةماقإ نأ ليختي الكل هسفنل هماقتنا يف : ينعي ىرخأ وأ ايند امإ كلذ

 تأي مل هنأ ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو لمعت اهيف ناسنإلل ام هللا دنع نم عرش دودحلا ةماقإ

 ءاج امنإو نيمقتنملا الو نيبذعملا الو نيشطابلا ريخ الو نيذخالا ريخ هللا نأ طق نآرقلا يف

 ال ةمكحلف نيركاملا ريخ امأو .نيرقاغلا ريخ «نيركاشلا ريخ «نيلصافلا ريخ نيمحارلا ريخ
 نيعستلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو .هتحت ام لمأتف .ىلاعت هللا لهأ نيب الإ ركذت نأ يغبني

 ٍةَيْشَح نم كبري امل ةراجحلا :يأ . 574 :ةرقبلا] اهني َطنِإَو# :ىلاعت هللا لوق يف ةئامئالثو



 عمم مهبر نم ٌىده ىلع نيدهتجملا ةمئألا عيمج نأ نايب يف :نوعبرألاو عساتلا ثحبملا

 اوماني ملف ليللا اوماقو اورطفي ملف اوماص يذلا لاجرلا نم هلاثمأو ءادردلا يبأ لاحك كلذو

 هبحاصل عراشلا ريرقتل ثلاثلا مسقلا اذه لمشت ةعيرشلا نأ ملعف . صخرلا نود مئازعلاب اوذخأو

 ىلإ اقح كيلع كسفنل نإ ثيدح هيلإ راشأ امك هنم لمكأ ماقم هقوف مث ناك نإو هلعف ىلع

 هيلع ام بناج يف اهلمع رقتحاف هللا ةاضرم ءاغتبا الإ هسفن ملظ ام ةبآلا يف ركذ نم نإف .هرخآ

 هنأل مالسإلا ىلع تام اذإ يصاعملاب هسفنل ملاظلا ةعيرشلا لمشت كلذكو ةيبوبرلا قوقح نم

 . ىهتنا

 نودهتجملا مه ءايبنألل ةئرولا لمكأ :لوقي هللا همحو صاوخلا ًايلع يديس :(تعمسو)

 ًافرع ةيفوصلا فالخب اهب ىوتفلاو سانلل هتعيرش ميلعتب ثرإلاب مهمايق روهظل مهنع هللا يضر
 . ىهتنا بلاغلا يف ةئطابلا قالخألا ميلعتل نودعم مه امنإ

 هرمأ عراشلا نوكل عراشلل يقيقحلا ثراولا وه قلطملا دهتجملا :لوقي ًاضيأ :(هتعمسو)
 .هداهتجا هيلإ ىدأ ام لكب لمعي نأ

 ملع ىلإ هاهتنم نوكي دقف نظلا ىلع هانبم ناك نإو وه داهتجالا :لوقي ًاضيأ :(هتعمسو)

 .نيقيلا قح وأ نيقيلا نيع وأ نيقبلا
 ؟ةئالثلا مولعلا هذه ةقيقح امف :(تلق نإف)

 لخدلا لبقي ال يذلا حيحصصلا ليلدلا هاطعأ يذلا وه هنأ نيقيلا ملع ةقيقح :(باوجلاف)
 ام لك وه نيقبلا قح ةقيقحو فشكلاو ةدهاشملا هتطعأ ام وه نيقيلا نيع ةقيقحو «ةهبشلا الو
 ىلاعت هلل نأي دبعلا ملع نيقيلا ملع لاثم دوهشملا رمألا كلذ نطايب ملعلا نم بلقلا يف لصح

 هيلإ دبعلا لصو اذإف هب نوفوطيو ةنس لك يف هيلإ سانلا جحي ةكم ىمست ةيرقب ةبعكلا ىمسي ًاتيب
 مل ام هتيؤر دنع سفنلا يف لصح هنأل نيقي ملع دوهشلا لبق لبق ناك يذلا نيقيلا نيع وهف هدهاشو

 هجو دهش ىتح دبعلا اذه ةريصب ب نيع حتف امل ىلاعت هللا نإ مث . ًاقوذ هتيؤر لبق اهدنع نكي

 كلت ىلاعت هللا مالعإب ملع تويبلا نم هريغ ىلع هتيصوصخو هللا ىلإ تيبلا كلذ ةفاضإ

 يذلا وه نيقيلا قح نإف هداهتجاو هرظنب وه ى ميأ كلذ نكل نيقيلا قح هملع ناكذ . ٌةيصوصخلا

 دقو :لاق كارد يح الإ ىشخي الو ةيشخللاب ةراجحلل دهش يعمس ل ايلد اذه : 9/4 : ةرقبلا] هنأ

 «انبارضأو نحنك يلاعت هللا ءاش نم الإ دامجلا ةايح كاردإ نع ناجلاو سنإلا راصبأي هللا ذخأ

 انعمسأو ًائيع اهتايح نع انل فشك دق ىلاعت قحلا نوكل كلذ يف ليلد ىلإ جاتحن ال انإف

 ةمظعب هتفرعمل هنم كلذ ناك امنإ يلجتلا عقو امل لبجلا كاكدنا كلذكو :لاق اهقطنو اهحيبست
 امنإو كلذ اهلاثمأ يف رثؤت ال تاوذلا نأل كدكدت امل ةمظعلا نم هدنع ام هالولف لجو زرع هللا

 تاذلا ال رثأ يذلا ره ةلزنملاب ملعلاف ريغ ال هتلزنمو اهل ىلجت نم ردقب اهتفرعم ءايشألا , يف رثؤي

 مهثيب ىشمو ةماعلا ةروص يف قوسلا لخد اذإ كلملا رظناو :لاق اهيف ةنماكلا ةلزنملا اهل يتلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا عةىك

 قحي نيقي نيع وأ نيقي ملع لك امف رخآ ليلدب كلذ دعب لوزي نكي ملف بلقلا يف هرارقتسا قح

 اذإ ضوحلا يف ءاملا نقي :لاقي ةمألا رخآ نيقي نم ءايبنألا نيقي نيأف الإو رارقتسالا اذه هل
 . رقتسأ

 ؟بابسألا لبق نم بارطضا دوجو نيقيلا ملع يف حدقي لهف :(تلق نإف)

 ملع يف كلذ حدق هللا نود بابسألا عم فوقولا نم بارطضالا ناك نإ :(باوجلاف)
 حراقي الق بابسألا نود قحلا بانج ىلإ بارطضالا كلذ ةلازإ يف سفنلا بوبه ناك نإو نيقيلا
 : يأ بابسألاب رمألا كلذ لازأ ءاش نإف لعافلا وه ىلاعت قحلا نأ هداقتعال هملع يف كلذ
 0 نود يهلإلا بانجلا ىلع دامتعالا نيقيلا قلعتم راصف كلذ ريغب هلازأ ءاش نإو اهدنع

 نأ ريرقتلا اذهب كل ناب دقف .ةئامو نيرشعلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هركذ بابسألا ىلع
 0 ةمئأ رئاسو دوادو ىعازوألاو ىنايفسلاو دمحأو ىعفاشلاو ًاكلامو ةفينح

 كيلع بجوو امهنم اهتمحلو اهادس ةنسلاو باتكلا نم ةخوسنم اهلك ةمئألا بهاذم نإو مهبر
 ًارظن امإو ءانيقيو ًافشك امإ مهبر نم ىده ىلع نيملسملا ةمئأ رئاس نأ ًامزج دقتعت نأ ٍذئنيح
 سانلا ضعب نإف داقتعالا اذه نع كفلخت ىف رذع كل ىقب امو ًاميلستو ًابدأ امإو ًالالدتساو
 مامإ ريغ دحأ لوقب لمعلا ىلإ رطضا اذإ هنأ :كلذ قادصمو هبلق نود طقف هناسلب كلذ لوقي
 رئاس نأ دقتعي هنأ هاوعد نيأف ةعيرشلا نع جرخ دق هنأك ىتح قيضو رصح كلذب هقحلي هبهذم

 اهيف هبر نم يده ىلع وهف اهطرشب ةصخرلا لعف نم نإف .مهبر نم ّىده ىلع نيملسملا ةمئأ
 .ًائيقيو ًامزج مهبر نم يده ىلع نيملسملا ةمئأ رئاس نأ داقتعا ىلإ لصي الف ةلمجلابو ًاضيأ

 عيمج اهنم دمتسي يتلا نيعلا ىلع فقو ىتح ءاهلزانم عطقو موقلا قيرط كلس نم الإ

 انالوم نم اهتملعت ةميظع ًاتازيم ؛نيدهتجملا عيمج بهاذم ريرقت يف تعضو دقو نيدهتجملا
 .ميكح ميلع هللاو اهعجاريلف ءاش نمف مالسلا هيلع رضخلا سابعلا يبأ

 نم ةلاحلا كلت يف هيقل اذإ مث مهسوفن يف نزو هل موقي ال فيك كلملا هنأ نوفرعي ال مهو

 نيذلا سانلا ىأر اذإف هل عضخو بدأتو همرتحاف هملع هيف رثأو هردقو هتمظع هسفنب تماق هفرعي

 عم الإ لعفلا اذه لثم هنم رهظي ال هنأ يطعت هتلزنم نأو كلملا نم عضاخلا كلذ برق نوفرعي

 لهف همارتحاو هتيؤرل اوردابتو هل اوعسوأو «مهتاوصأ هل تعشخو «مهراصبأ هيلإ تراح كلملا

 مل نيح مهل ةدوهشم تناك اهنأل هتروصل ذئنيخ هومرتحا امف ملعلا نم مهب ماق ام الإ مهيف رثأ

 يف مكحتلا هتطعأ ةيسن ةبتر يه امنإو هتروص نيع وه سيل أكلم هنوك نإف كلملا هنأ اوملعي

 :ةثامثالثو نيعستلاو سداسلا بابلا يف لاقو . سيفن هنإف كلذ لمأتف هتعيب تحت يذلا ملاعلا

 بعتأ نمو هيلع كلذب مهعمجي نأ مولعلا م لزتأو قلخ ام عيمجب هدابع نم ىلاعت قحلا دارم

 ءمظعألا دوصقملا هنإف ىلاعت قحلا ىلع ..2 ١ ف رظني نأ . 2 نم مولعلا عيمج ين هسفن
 َ كي

 اعابصدتو قطنملاو ةسدنهلاو باسحلا ا 0 ا نا مل .. شا وم نع بحجحو



 عاب لمعلا ةجيتن يه ْذِإ قح ءايلوألا تامارك نأ يف :نوسمخلا ثحبملا

 :نوسمخلا ثحيملا

 قفو ىلع لمعلا ةجيتن يه ذإ قح ءايلوألا تامارك نأ يف
 نأو هل ةمارك ال هل لاح ال نم نأو تازحجعمل عرف يهف ةئنسلاو باتكلا

 فئاطللاو رارسألاو فراعملاو مولعلا يف ةداعلا قرخي ال نم لك

 تاداعلا هل قرخت مل تادابعلا ةرثكو تادهاجملاو

 ةنسلا لهأ نيب ةعئاش ةتباث ءايلوألا تامارك نأ تازجعملا ثحبم يف مدقت دق هنأ ملعا
 لهأ مهنأ ىلع ليلد ٌلدأ نم كلذو مهنيب اميف اهمدعل ةلزتعملا رثكأ اهركنأ امنإو «ةعامجلاو
 انزوج ول مهلوق اهراكنإ يف ةلزتعملا هبش نمو ءروكذملا ثحيملا يف هطسب مدقت امك ةعدب

 .ةرجعملا نيبو اهنيب قرفلا نع سانلا رجعل ءايلوألا دي ىلع ءاهعوقو

 راكنإ ىلإ يدؤي كلذ نإ مث ةذبعش تناك ىوعدلا ثقو اهرهظأ ولو اهب ىدحتي ال اهبحاص
 روصنم وبأ ناكو ةنسلاو باتكلا يف تبث امم امهوحنو سيقلب شرع لقنو «ميرم ةديسلا ةمارك
 نم نومأم ةزجعملا بحاص نأ ةماركلاو ةزجعملا نيب قرفلا نم :لوقي هللا همحر ي يرتاملا

 اأمئإو :لاق ءاروعاب نب ماعلب لاحك هلاج نروكي نأ نمأي ب ةماركلا بحاصو ء«جاردتسالا

 سيلو بسحف :؛ةداعلا قرخل ةزجعم نوكي امنإ لعفلا نأ ىلع مهنم ءانب ةماركلا ةلزتعملا تركنأ

 ةعاسلا تايآ نأ ىرت الأ يبنلا ةوعدب نارتقالاو ةوبنلاب يدحتلا ةداعلا قرخ ىلإ مضني لب كلذك

 . ىهتنا ةزجعمب سيلو ةداعلل ةقراش

 تاماركلا عوقو نم نوفاخي لمكلا :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس :(تعمسو)
 ديزت ءايبنألا تازجعمو ًاجاردتسا نوكت نأ لامتحال ءًافوخو ًالجو اهب نودادزيو ؛مهيديأ ىلع

 موقلا عمجأو نمكطتل مهسوفنلو حلصتل مهس وفن ىلع تاماركلاب فوجمتحي ءايلوألاو ؛ نيكرشملا

 اذإ ةداعلا هل قرشي نأ هل دب ال تادهاجملاو تادابعلا ةرثكب ةداعلا قرخ نم لك نأ ىلع

 كلذ ثيح نم هيف رظني ال سانلا رثكأ نكلو «ىلاعت هللاب ملعلل قيرط وهو الإ ملع اهنم امف
 اهيف امع مهتيجح ثيح مولعلا هذه باحصا ىلع نيفراعلا نم مذلا عقوف هللا ىلع لادلا هجولا

 . ذلا رهظ امنإ :ةتامثالثو نيعستلاو عياسلا بابلا يف لاقو كلذ يف لاطأو ةلالدلا نم

 ىلاعت ىحلا نم هدهشم نأل ةضيرعلا ىواعدلاو ريثآتلاو دوجولا يف ففيرصتلاب يليجلا رداقلا دبع
 "بأ ىلع ىلعلا راهظإو حطشلاو ةمهلاو ةلوصلا ماتم هاطعأف رهاظلا مسالا ةرضح ناك
 مك دهم لكن ادخن ناك نإو ماقملا اذهو :لاق هماقم ىف هنم ىلعأ ره نم ىلع لب «هلاكشأو
 ل ابدأ 0 ها اكل 1 ىلع حطش سمو :لاق ةنكسملاو لذلا راهظإو بدألا ماقم وهو هئم



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا عمم

 ةحص ىلع ليلد قدصأ نم :لوقي هللا همحر مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ناكو ءاهءاش

 نمو :لاق قراوخلاو تاماركلا نم مهيديأ ىلع عقي ام مهلامعأ يف مهصالخإو ةيفوصلا قيرط
 باب دس ىلإ دؤت مل اذإف ةداعلل ةقراخ ًالاعفأ اهنوك تاماركلا عوقو زاوج تابثإ ىلع ليلد لدأ

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع باتكي لينلا نايرجك ءايلوألا يديأ ىلع اهروهظ زاج ةوبنلا
 ريمأل لاق ىتحو ةفرشملا ةنيدملاب ربنملا ىلع وهو مجعلا دنواهنب شيجلا يأ وهو هشيج هتيؤرو
 ناتمارك كلذ ىفو كانه هب ودعلا ركمل ليجلا ءارو نمم هل ًارذحم لبجلا ةيراس اي : شيجلا

 نب دلاخ برشكو «كلذك همالك ةيراس عامسإ ةيناثلاو ةفاسملا دعب عم ةيراس هتيؤر امهدحأ

 نم كلذ وحنو هللا نذإب ىتوملا ءايحإو انابعث اصعلا بلقكو هب ررضت ريغ نم مسلا ديلولا
 الو دلاو نود دلو وحن ىلإ نوهتني الو :هللا همحر يريشقلا قاحسإ وبأ ذاتسألا لاقو .قراوخلا

 ىبنل ةزجعم ناك ام هريغ لوق هب نصصخف قىح اذهو :ىكبسلا نبا لاق ءةميهب دامجح بلق ىلإ

 تازجعملا ثحبم يف مدقتو طقف يدحتلا الإ امهنيب قراف الف يأ يلول ةمارك نوكي نأ زاج
 مكحيب ةماركلا يلولا رهظأ اذإ امب يلول ةمارك نوكي نأ زاج يبنل ةزجعم ناك ام مهلرق دييقت
 نوكت ال ةزجعملا هذه يبنلا لقي مل اذإ امبو عرشلل عابتإ ريغ نم لالقتسالا مكحب ال عبتلا
 ًانايع مهتمارك ىأر مهطلاخو قدصلاب نيحلاصلا رشاع نمف ةلمجلابو ؛هعجارف يدعب دحأل

 . مهقدص فرعو

 هيلع بجي امك هدي ىلع تعقو اذإ ةماركلاب ناميإلا ناسنإلا ىلع بجي لهف :(تلق نإف)
 ؟هريغ دي ىلع تعقو اذإ ناميإلا

 وأ هدي ىلع اهعوقو نيب قرف ال :لاقو هللا همحر يعفايلا هب حرص امك معن :(باوحلاف)

 . هريغ لي

 ؟ةماركلاو لاحلاب هباحصأو هسفن يمحي نأ يلولل بحتسي لهف :(تلق نإف)

 هنع هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس هب حرص امك كلذ هل بحتسي معن :«باوجلاف)

 .ىهتنا ملعت يف لامك وهف ماقملا يف ًاصقن كلذ ناك نإ :لاقو

 مدا عقو امك بارت نم قلخ هنأ بأ هل فرعي ال بيرغ صخش ىعدا اذإف :(تلق نإف)

 ماوقأ مّنو :لاق هقيضل قولخملا فالخب هعسول حطشلا لبقي ىلاعت هللا نأل هللا داع ىلع حطش

 نودورطم مهنأل مهعم انل مالك ال ءالؤهف ةيلايخ ةرضح يف دوهش نم هللا لهأ ىلع نوحطشي
 ىلاعت هللا دودح دنع نوفقي الو ًاسأر ةيعرشلا ماكحألاب نوعفري ال مهنأ مهتمالعو هللا باب نع

 يف «ةئامثالثو نيعستلاو نماثلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو مهدنع فيلكتلا لقع دوجو عم

 موقي نأ ةدحاولا .[141 :ابس] ورم ينم هِي أوُموُقَت نأ ودب ْكَظعأ آَمَّتِإ ْلُقم :ىلاعت هلوق
 لوسرلا عاطأ نم هنإف هلوسرو هللاب :يأ ىنثم :هلوقو ًاميظعت امإو ةريغ امإ هللا لجأ نم ظعاولا
 الو سفن ىوه نع ال قلي هلوسر ةنسو هللا باتكي ماقملا اذه .بحاص موقيف هللا عاطأ دقف



 تا لمعلا ةجيتن يه ذإ قح ءايلوألا تامارك نأ يف :نوسمخلا ثحبملا

 ؟هقيدصت انل له مالسلا هيلع

 صاخ هنأ الو هعوقو يفن انل دري مل ًانكمم ىعّدا هنأ هتياغ نأل هقدصن معن :(باوجلاف)
 . لمأتيلف مهضعب باجأ اذكه مالسلا هيلع مدآي

 ؟امهنيب قرفلا امف رحسلا هبشت دق تاماركلا نإ :(تلق نإف)

 نوك امهئيب قرافلا : نيققحملا نم هريغو هللا همحر يعفايلا خيشلا هلاق امك : (باوجلاف)

 ةماركلا امأو «ةعباتمو ةعيرش ريغ ىلع مه نيذلا رافكلاو ةقدانزلا قاسفلا دي لع رهظي رحسلا

 لاق امهنيب قرافلا وه اذهف ةياغلا غلب ىتح ةعيرشلل عابتالا يف غلاب نم دي ىلع ىلإ عقت الف
 بهذم لهأ مهو ًاقلطم اهركني نم مهنمف ماسقأ ىلع تاماركلا راكنإ يف سانلاو : يعفايلا

 ليئارسإ ينبك ءالؤهف هنامز لهأ تاماركب بذكيو ىضم نم تاماركب قدصي نم مهنمو روهشم
 نم مهنمو ًاناودعو ادسح هوأر ثيح 8 دمحمب اوبذكو هوري مل ثيح ىسومب اوقدص مهنإف
 دادمألا عيمج نم مورحم اذهف نيعم دحأب قدصي ال نكلو هرصع يف ءايلوأ ىلاعت هلل نأب قدصي

 ال نجلل مادختسا اذه :لاق ءاوهلا يف ًاعبرتم هنامز ءايلوأ نم ًادحأ ىأر اذإ مهضعبو هرصع يف

 تاماركب ناميإلا يف فقوتلا دحأل يغبني الف ةلمجلابو :لاق مث كلذ يف يعفايلا لاطأو ةيالو
 ال ىلا تانكمملا ةلمج نم اهنألف ًالقع اهزاوج امأ ًالقن ةعقاوو ًالقعو ةزئاج اهنأل ءايلوألا
 راظنلاو نيفراعلا خياشملا نم ةعامجملاو ةنسلا لهأ لاق كلذلو ةيهلإلا ةردقلا ىلع ليحتست
 ةصق كلذ نمف ًالقن اهعوقو امأو .نيعمجأ مهنع هللا يضر نيثدحملاو ءاهقفلاو نيلوصأللاو

 :نارمع لآ] © اًهنِر اًمَدنِع َدَجَو َباَِمْلأ اروي اَسهَيلَع لَكُم املك :ىلاعت هلوق يف مالسلا اهيلع ميرم
 4( اكيَج اًبَطُر ِكلَع طَهتُم َوَلْخَدَا عني ِكَبل ىّرْمَواظ ًاضيأ اهل ىلاعت هلوق يفو ةيآلا [00
 ةصقو مهعم فهكلا لهأ بلك مالك كلذ نمو .بطرلا ناوأ ريغ يف كلذ ناكو [18 :ميرمآ

 لكو فرطلا دتري نأ لبق هنايتإو سيقلب شرع يف مالسلا هيلع ناميلس عم ايخرب نب فصأ
 نالف :لاق «كوبأ نم :لاق نيح بهارلا جيرجل لفطلا مالك كلذ نمو .ءايبنأب اوسيل ءالؤه

 مهلامعأ حلاصب لجو زرع هللا اوعد نيذلا ةثالثلا راغلا باحصأ ةصق كلذ نمو ؛«يعارلا

 كلذ نمو .راغلا مف نع اهوحزحزي نأ ريفغلا مجلا عيطتسي ال يتلا ةرخصلا مهنع تجرفناف

 زوجي ال :لاقو .ةصاخ هلوسرب وأ ةصاخ هللاب :يأ ىدارف :هلوقو ةيسفن ةريغ الو ينوك ميظعت

 ًادصاق نوكي امبرف ًالثم قيرطلا ىف ةأرما ىلإ رظني الجر ىأر اذإ راكنإلا ىلإ ةردابملا دحأل

 هيف طلغي اذهو :لاق .لامتحا هيلإ قرطتي ال اميف الإ راكتإلل ةردابملا يغبني الف ًابيبط وأ اهتبطخ

 كلذ نم اذه لعل :لوقيو مثإ نظلا ضعب نأ ملعي هنأل نظلا عم طق ركني ال نيدلا بحاصف

 رمأب هيف قطنف ملع امو نظ هنأ كلذو ءرمألا سفن يف ملعلا قفاو نإو هب قطني نأ همثإو ضعبلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا تحل

 امك ثرحلل تقلخ امنإو اذهل قلخأ مل ينإ اهلوقو عاتملا اهبحاص اهيلع لمح يتلا ةرقبلا مالك

 لكأ املك ناكف هفيض عم لكأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ كلذ نمو .«نيحيحصلا» يف

 لبق تناك امم رثكأ يهو فويضلا عبش ىتح اهنم رثكأ اهلفسأ نم وبري ةعصقلا كلت نم ةمقل
 هيلع بذك يذلا لجرلا يف صاقو يبأ نب دعس ةوعد ةباجتسا كلذ نمو :تارم ثالثب لكألا
 «ةيلحبلا» يف ميعن وبأ هاور ام كلذ نمو دعس ةوعد ينتباصأ :لوقي ناكو «نيحيحصلا» يف امك

 يراخبلا ثيدح كلذ نمو «مامغلا هتلظأ سمشلا يف مان اذإ ناك ةبتع نب هللا دبع نب نوع نأ

 ٍلئئيح ةكم ضرأب امو بنعلا هدنع نودجي اوناكو ديدحلاب ًاقثوم ًاريسأ ناك نيح بيبخ ةصق يف
 يف امك نالف ةقيدح قسا :لوقي باحسلا يف انوص عمس يذلا لجرلا ةصق كلذ نمو ءبنع

 نيب لاحو ةازغ يف هي يبنلا هلسرأ نيح يمرضحلا نب ءالعلا ةصق كلذ نمو !حيحصلا»

 «ءاملا ىلع مهباودو مهليخب مهلك اوشمو ىلاعت هللا اعدف رحبلا نم ةعطق مهودع نيبو شيجلا

 اهحييست عمس ىتح ءادردلا وبأو يسرافلا ناملس اهنم لكأ يتلا ةعصقلا حيبست كلذ نمو

 ناك نيصحلا نب نارمع نأ كلذ نمو .هريغو ميعن وبأ ظفاحلا هلبق يذلاو اذه ىور نورضاحلا

 ترم اذإ ناك هنأ قيقش نب هللا دبع نع ميعن وبأ هاور ام كلذ نمو هيلع ةكئالملا ميلست عمسي

 نأ كلذ نمو .لاحلا يف رطمتف انئيلع ترطم الإ هللاب كيلع تمسقأ اهل لوقي ةباحس هيلع

 لصي ىتح سانلا يطعيو هنم ضبقي ريصيو هرجح يف هعضيف هءاطع يطعي ناك سيق نب رمأع
 جاجحلا غلب ميعن يبأ نب نمحرلا دبع نأ كلذ نمو .ءيش هنم صقني مل هدجيف هدعيف هراد ىلإ
 بابلا حتف مث ًاموي رشع ةسمخ جاجحلا هسبحف برشي الو لكأي ال ًاموي رشع ةسمخ ثكمي هنأ
 يباحصلا نامعنلا نب ةئراح نأ كلذ نمو .سبحلا هب لخد يذلا ءوضولاب يلصي ًامئاق هدجوف

 اهنودجيف هنوعقريف مكتجاح اودجت شارفلا اوعفرا هيلإ اوجاتحا ءيش لك يف هلايعل لوقي ناك
 نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا نع درو دقف ةلمجلابو .كلذ لبق ءيش شارفلا تحت نكي ملو

 مل ْمِل :هنع هللا يضر دمحأ مامإلا لئس دقو .ةضافتسالا دح غلبي ام تاماركلا نم مهدعب نمو

 رهتشي مل امنإ :لاقف ءايلوألا نم مهدعب نمل عقو امك تاماركلا ةرثك نم ةباحصلا نع رهتشي

 املكف مهدعي نم ناميإ فالخب ةوقلا ةياغ يف ناك مهناميإ نأل تامارك ةرثك ةباحصلا نع

 يبأ لوق كلذ ديؤيو مهنم ءافعضلا نيقيل ةيوقت مهرصع ءايلوأ تامارك ترثك موق ناميإ فعض

 ريغلاب هنظ ءوس نم ىلوأ ناسنإلا سفنب نظلا ءوس نأ مولعمو :لاق كلذ هل ناك امو لمتحمم
 أنالف نإ :هقح ىف لاقي الف ةريصب ىلع هريغ نم وه سيلو ةريصب ىلع هسفن نم هنأل كلذو
 وهف هريغي هنظ ءوسب انريبعتل ًاعابتا هسفنب نظلا ءوسب انربع امنإو هسفنب ملاع هنأل هسفنب نظلا ءاسأ
 دمحلاف ءاريتسالا اذه هئيدل أأربتسا ءاملعلا نم ًادحأ تيأر ام نآلا ىلإو :لاق مالكلا بسانت نم

 # رْوكَش ٍراَبصم ْلُكِْل ٍتيَآَل كلِلَذ ىف كنإ» :ىلاعت هلوق يف لاقو هلامعتسال انقفو يذلا هلل
 ةمعنلا نم كلذ يف اميف دريو حيرلا هيلع دتشا اذإ رحبلا بكار قح يف :ينعي .[8 :ميهاربإ]

 ٌريثك هنع لفغي اممو :لاق ربصلا هنم بلطي فوخلاو ةدشلا نم كلذ يف امبو ركشلا هنم بلطي



 3١ لمعلا ةجيتن ىه ذإ قح ءايلوألا تامارك نأ ىف :نوسمخلا ثحبملا

 دئاوعلا قرخب اهتايادب يف اهيلإ فرعتي ناك مالسلا اهيلع ميرم نأ هنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا

 « اند اًهَدَنِع َدَمَي َباَرمِمْلآ ايدو اَهْيلَع َلَكَم اَمْلُك# تناكف اهنيقيل ًاليمكتو اهناميإل ةيوقت ببس ريغب
 َصْرْهَو# اهل ليقف هعم اهفوقو مدعل ببسلا ىلإ تدر اهنيقيو اهئاميإ يوق املف [797 :نارمع لآ]

 ت0 . ىهتنا [؟5 :ميرعل *() انج ابي ِقْيَلَع طقم ورمل مدمج كل

 دئاوع مث امف نئاوك دعب نئاوك دجوي ماودلا ىلع ًاقالخ ىلاعت قحلا ناك اذإ :(ليق نإف)

 ؟ديدج قلخ وه امنإ قرخنت

 نع هلقنو كلذك رمآلاو معن :ةئامثلثو نيتسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
 وه امنإو ًاأدبأ قرخنت دئارع نيققسملا دنع سيل هنأ اوملعا :هظفلو فشكلا لهأ نم نيققحملا
 دوعي ام كانه مث امف دوجولا يف راركتلا مدعل قرخنت دئاوع رمألا سفن يف مث امو نئاوك داجيإ
 ْنَي يبل يف ْرْه لبأ# :ىلاعت هلوقب ةراشإلا كلذ ىلإو طقف ةماعلا راصبأ يف دئاوعلا قرخ يه امنإو

 يناثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا مهفاف تاوذلا يف ال تافصلا يف يأ 1٠١ :ق] «ٍريِدَج ِقَلَغ
 ةداعلا نيع يف ةداعلا قرخ- لاح يف مهنوك نودهشي ءايلوألا رياكأ نأ ملعا :ةئامثلثو نيسمخلاو

 باحصأل سيلو ةماعلا نيبو مهنيب نوقرفي الو بابسألا نم نوذخآ مهو الإ سانلا مهدهشي الف
 تلاز امف اهعم فوقولا عم بابسألا نم نوذخآ مهنأل ةمش ماقملا اذه نم ةرهاظلا دئاوعلا قرخ
 يع ةيسح ةكرح نم ةرهاظلا ةداعلا قرخ بحاصل دبال هنأل مهيلع تيفخ امنإو مهنع بابسألا

 ملف امهوحن وأ ًأركس وأ ًابهذ ءاوهلا نم هديب ضبقي وأ فرغيف بولطملا كلذ دوجو نيع ببس
 قرخ هومسف داتعم ريغ هنكل ببس نع جرخ امف حتفو ضبقو هدي ةكرح نم ببس نع الإ نكي
 .ىهتنا ةداع

 ريغ يه مأ ؛ءايبتألا نم هثراو وه نم ةزجعمل اعبت نوكت يلو لك ةمارك لهف :(تلق نإف)
 ؟ثرإ ىلع ةفقوتم

 ناك كلذلو ءءايبنألا نم هثراو وه نمل ًاعبت الإ ىلول ةمارك طق نوكي ال :(باوحلاف)

 لكف ءاوهلا نود ءاملا ىلع نوشمي ىسيع موق صاوخو ءاوهلا يف نوشمي ةمألا هذه صاوخ
 ىشمل انيقي دادزا ول مالسلا هيلع ىسيع نع ْةنِكَم لاق فيك لاقي الف هثروم ةمارك ىدعتي ال ثراو

 ةمعن نم ام هنأ كلذو معنلا نم ايالبلا يف امو ايالبلا نم معنلا يف ام مهدوهش مدع سانلا نم

 اهيلع ركشلا نم اهقحب مايقلاب هبلاطي هللا نأ كلذو ءالبب ةفتحم يهو الإ هدابع ىلع هللا اهمعني

 نمو هيف اهفرصي نأ قحلا هرمأ يذلا عضوملا يف اهفرصو داجيإلاب اهقحتسي نم ىلإ اهتفاضإو
 كلذكو ةصلاخ- ةمعن هقح يف نوكت ىتح اهب ذاذتلالل غرفتي ىتم رومألا هذه لعفب ًافلكم ناك

 اهيلع ربصلا بلطي ءاليب ةفتحم يهو ايالبو بئاصم اهسفن يف يه ايازرلاو ايالبلا يف لوقلا

 نع سفنلا سبح وه يذلا: ريصلاب وأ اضرلاب اهيقلت بوجوو هنع اهعفر يف قحلا ىلإ هعوجرو
 سفنلا عضوتو ةرخآلا يف رجألا نم اهيف ام بئاصملا يف ةمعنلا هجوو ًاقلطم هللا ريغل ىوكشلا
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 ءاوهلا ىلع اوشم نيذلا ةمألا هذه صاوخ نم ًانيقي ىوقأ مالسلا هيلع ىسيع نأ عم ءاوهلا ىلع
 هنإف كم مهيبنل ةيعبتلا مكحب الإ ءاوهلا ىلع اوشم انم صاوخلا نإ :لوقن انأل براقتي ال امب
 نيقي ىلع مهنيقي ةدايزل ءاوهلا ىلع انم صارخلا يشم ناك امف ءاوهلا يف الومحم هب يرسأ

 يتلا دئاوعلا قرخ يف لسرلا عم نحنف كو دمحمل ةيعبتلا قدصل ناك امنإو مالسلا هيلع ىسيع

 لاعن نوكسمي نيذلا كيلامملا نأ ىرت الأ ريغ ال ةيعبتلا قدص مكحب اهيف مهانثروو اهب اوصتخا

 بابلا ىلع فقاو ءارمألا نم مهريغو ناطلسلا ىلع مهذيتاسأ عم نولخدي ءارمألا نم مهذيتاسأ

 لخد امف كيلامملا نم ناطلسلا دنع ًاماقم عفرأ ءارمألا نأ مولعمو لوخدلاب مهل نذؤي ىتح
 بابلا يف خيشلا هركذ ىهتنا ءارمألا ىلع مهفرشل ال مهذيتاسأل ةيعبتلا مكحب الإ كيلامملا

 . ؟تاحوتفلا نم نيثالثلاو سداسلا

 ؟تازجعملا عرف تاماركلا نإ ثحبملا ةمجرت يف مكلوقب دارملا امف :(تلق نإف)

 لاحلا حيحص ناك نإ الإ يلوت ةمارك عقت الف يوبنلا لاحلا عرف اهنأ اندارم :(«باوجلاف)

 وهف هبحاص تافص ريغت هتمالع نمو بالتجا الو لمعت ريغ نم بلقلا ىلع دري ام وه لاحلاو

 ضعب هيلع امك ىلويو لزعيو ةمهلاب لاحلا بحاص لتقي كلذلو بسكلا نم برقأ بهولا ىلإ
 . ةيقيرفأب فئاوطلا

 ؟مالسإلا لهأب صاخ لاحلا اذه لهف :(تلق نإن)

 ءاوهلا يف ىشم هنأ نيكرشملا ضعبل عقو نإو مالسإلا لهأب صاخ- وه معن :(باوجلاف)
 لاح فالخبب اذه دارأ ام اهب لعفيف ةمولعم نازوأ ىلع ريقاقع لامعتساب كلذلف ةمهلاب لتق وأ

 الإ لاحلا اذه مهل لصحي ال لجو زع هللا لهأ نأ وه نيلاحلا نيب قرافلاو لجو رع هللا لهأ
 لهسملا ءاودلا برش نم مكح مهلاح مكح نإف رافكلا فالخب ةحيرشلا عابتإ يف ةغلابملا دعب
 هبحاص ناك نم الإ ةماركلاب ىمسي الف لجو زع هللا دنع ةناكملاب ال ةيصاخلاب هل عضو ام لعفيف

 . عرش ىلع

 مأ مهيف لامك ءايلوألا ضعب نم عقي يذلا لزعلاو ةيالولاو ةمهلاب لتفلا لهف :(تلق نإف)

 ؟صقن

 رشع سداسلا بابلا يف لاقو .ةربابجلا سوفن لذت ايالبلا نإف ءماعلاو صاخلل ايندلا يف
 لوخدم هليلدف ًاريغ وأ ًائيع ةيهلإلا تافصلا نوك ىلع ًاليلد فلكت نم لك نأ ملعا :ةثامعبرأو
 عباسلا بابلا يف لاقو :لوقي برغملاب نيملكتملا مامإ ينانكلا هللا دبع وبأ انخيش ناك اذكه

 امنإ [؟ :سنرب] © هللا َلَع الإ ٌَىرَجَأ ْنِإ# :مالسلا هيلع حون يف ىلاعت هلوق يف ةئامعبرأو رشع
 الو :لاق مث كلذ يف لاطأو «غيلبتلا يف مهمدختسا يذلا وه ىلاعت هنأل هللا ىلع مهرجأ ناك

 هل نيفلاخملا نم ةلصاحلا ةقشملا نم هلان ام ردق ىلع نوكي غيلبتلا يف يبن لك رجأ نأ ىفخي



 هو لمعلا ةجيتن يه ذإ قح ءايلوألا تامارك نأ يف :نوسمخلا ثحبملا

 نب دوعسلا وبأ خيشلا ىطعأ دقو «تاماقملا نم هقوف امل ةيسنلاب صصقن وه :(باوحلاف)

 ناكف انل فرصتي ىلاعت قحلا ائكرت موق نحن :لاقو ءهكرتف هوجولا يف فيرصتلا ماقم لبشلا

 نيعستلاو يناثلا بايلأ يف خيشلا هركذ اذكه هذميلت هنأ عم يناليجلا رداقلا دبع خيشلا نم لمكأ

 هتمه ذفني وأ هيلع هفيرصت لسري ىتح ًاريقح ًاثيش دوجولا ىف دجي ال لماكلا نإف ًاضيأو ءةئامو

 ًاريقح هريغو ًاريبك هسفن لاحلا بحاص ىريف ريقح ىلع نوكت نأ ةمهلا ذوفل طرش نمو هيف

 . كلذ وحنو ضرملا وأ لتقلا هيف رثؤيف هيلإ هبلقب هجوتي مث هبلق يف هتراقح عمجيف
 نع تام نم وه ءايلوألا نم لماكلا :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس :(تعمسو)

 هعمشو هرتس نوقرسيو هتايح لاح هلام سانلا قرسيف هل ىلاعت هللا لعفب ءافتكا ريبدتلاو فيرصتلا

 ىلع ةمالع كلذو هبطع هل ضرعت نم لك صقانلا يلولا فالخب ءوسب ًادحأ لباقي الف هتامم دعب

 . ىهتنا ًاتيمو ايح مركلا لماكلا طرش نمو هدنع لخب اياقب

 ؟ةرجعملاو ةماركلا نيب قرفلا امف :«تلق نإف)

 فقوت اذإ هأاوعد لجأ نم ةزجعملا راهظإ هيلع بجي لوسرلا نأ امهنيب قرفلا :(باوحلاف)

 ام اذه اهرتس هيلع بجاولا امنإ ةماركلا راهظإ هيلع بجي ال يلولا فالخب اهيلع هموق ناميإ
 دي ىلع ررقتو تبث دق عرش ىلإ وعدي وهف عرشم ريغ عباتلاو عيات يلولا كلذو ةعامجلا هيلع
 يف خيشلا لاقو .هيلإ مهاعد ام ىلع سانلا هعبتي نأ ىلع ةمارك راهظإ ىلإ جاتحي الف هلوسر

 لسرلا نود تاماركلا رتس مهيلع بجي ءايلوألا ناك امنإ :نيتئامو نيثالثلاو يداحلا بابلا
 هدنع تبث يذلا لوسرلا ةوعد ةياكحب هللا ىلإ وعدي وهف عبتم يلولا نأل مالسلاو ةالصلا مهيلع
 جاتحي الف ءاملعلا دنع ًاررقم هلك عرشلا راص دقو هسفن لبق نم هثدحي ناسلب ال هناسلب هتلاسر
 هيلع عبتي مل هلوسر عرش فلاخي ام لاق هنأ , رضرف ول ل لي هقدص ىلع ةنيب الو ةيآ ىلإ يلو

 دي ىلع ةررقملا عئارشلا ضعب سني ديريو عيرشتلا ءىشني هنأل ةيآ ىلإ جاتحي لوسرلا فالخب
 ىهتنا ىلاعت هللا نع ربخي هنأو هقدص ىلع لدت ةيآ راهظإ نم دب ال ناك كلذلف لسرلا نم هريغ

 ليدعتلا بابرأ مهف ىوقتلا لهأ ءاملعلا ديب عرشلا نازيم ىلاعت هللا عضو دق :لوقي ناكو

 هريش دي لع عقو امو ةمارك هومس عرشلل هعابتإ تارامأ ترهظ نم دي ىلع قو امف حيرجتلاو

 .بلطلا لبق هريدقت نم دب ال قلخلا نم لوهجملا رجألا بلط فالخب هملعب ىلاعت ثلا نأل هلل

 زججأ باصمللو ةيبصملا رجأ يبنلا كلذل نإ ًالصأ اهب نمؤي ملو يب ةلاسر دري نم لكف :لاق
 اذه ىلعو ةبيصملا رجأو ةيادهلا رجأ هلف ءاوغلب ام اوغلب هتمأ نم هتلاسر در نم ددعب هللا ىلع

 ك0 ل ا ا اا را د

 «كلذ يف لاطأو ةباجإلا نع نيجراخ هتوعد هتمأ ةاصع ةرثك يف الو هتباجإ هتمأ يعئاط ةرثك

 نأ انه حالصإلاب دارملا .[40 :ىروشلا] (وَّنأ َلَع ُمُرََلَك َملَسَلَو اه ْنَمّك :ىلاعت هلوق يفو :لاق

 اوفع اذإ هللا دنع مهرجأ ردق سانلا ملع ولو هنع وفعلا ىلع ةدايز هيلع ءاسأ ناك نم ىلإ نسحي
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 ىفخي الو :لاق ةثامو نينامثلاو سماخلا بابلا يف خيشلا هركذ كلذ ريغ ةذبعشو ًارعش هومس
 بلج وأ نيد ةرصنل تناك نإ الإ سفتلا تانوعر ةلمج نم ةدودعم لاجرلا رباكأ دنع ةماركلا نأ

 عوقو الإ ةيصوصخلا هجو سيلو مهدهشم اذه مه ال مهدنع لعافلا وه ىلاعت هللا نأل ةحلصم

 هللا ةردقب كلذ امنإف ةجاجد وأ ًالثم اشبك ايحأ اذإف مهريغ نود مهدي ىلع قراخلا لعفلا كلذ

 . لمأتف بجعي الف ةردقلا ىلإ رمألا مجر اذإو هتردقب ال

 ؟ٌصقن مأ لامك ءايلوآلل عقي يذلا روطتلا لهف :(تلق نإف)

 ' ةنجلا لهأك اوراص ىتح مهحاورأ ةوقو مهتيرشب ءانف ىلع لدي امك وه :(باوحجلاف)

 نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا ركذ دقو .حاورألا صئاصخ نم روطتلا ذإ

 يف هتاذب هلك هألم هلخد اذإ ناكف ةمظعلا تيب هيمسي هدنع ًاتيب لخدي ناك جالحلا نأ :ةثامعبرأو

 مهتاروطت يف ءارقفلا لاوحأب هلهجل ءايميسلا ملع ىلإ هبسن سانلا ضعب نإ ىتح نيرظانلا نيع
 تيبلا كلذ نم هجرخي نأ دحأ ردق امف تيبلا كلذ ىف ناك بلصلل هوذخأيل هيلع اولخد املو

 ىلإ عجرف هرّدقو هاضق امل جرخاو ىلاعت هلل ملس :لاقو دينجلا هءاجف هنع قيضي بابلا نأ

 : بلصلا ىلإ هب مهباهذ لاح هدويق يف لفري وهو دشني ناكو «هوبلصف جرخو ةدوهعملا هتلاج

 ففيحلانم ءيسش ىلإ بوسيسسشسم رسيسُع يجسد هس ع >

 هميسلاو خعطتلاب اعد تاساكلا تراد ام ملل«

 ؟ريفلاخملا

 الإ نوكي الف ربلا ىلاعت همسا ةرضح نم ةرداص ةماركلا نأ كلذ يف مهليلد :(باوجلاف)

 بابلا يف خيشلا هركذ اهبحاص اهبلطي مل نإو اهبلطت ةبسانملا ذإ ًاقافو ءارج هدابع نم راربألل

 نيعأ ىلع يتلا بجحلا نكلو ًاحلصم ًاوفع الإ ملاعلا يف ناك امو ةءاسإب ًادحأ ٌدحأ ىزاج ام

 نسحأ نمو «ةذخاؤملاو يفشتلا لاجعتساو ضارغألا ىوس تسيلو ةفيثك سانلا بلاغ رئاصب

 بحير هللاو ٌتوبحم كلذ نأ كشالو ةءاسولل بجوملا نم هب ماق ام لازأ دقف هيلإ ءاسأ نم ىلإ

 هلدعي ال يذلا هل هللا بح لوصح ىوس حالصإب هنع ربعملا هئاسحإ يف نكي مل ولو نينسحملا

 هلوق هيلإ راشأ امك هلعف ىلع ردقي دحأ لك ام ديدش هنكل هيف بيغرتلا ىف ةيافك هيف ناكل ءىش

 ءيسملا ةازاجم نع مهسوفن اوسبح :يأ .[8 :تلصف] «اوُرَبَص نذل اَّلِإ آهدّقَلُي اَمَو## :ىلاعت

 نم دبعلا ىلع توبتكي ال باتكلا ةكئالملا نأ ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو ةءاسإ هتءاسإب



 1: لمعلا ةجيتن يه ْذِإ قح ءايلوألا تامارك نأ يف :نوسمخلا ثحبملا

 الو ةيونعمو ةيسح نيمسق ىلع ةماركلا نأ ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو ةئامو نينامثلاو عبارلا
 نوكلا نم ذخألاو ةينآلا تابيغملاب رابخألاو رطاخملا ىلع مالكلا لثم ةيسحلا الإ ةماعلا فرعت

 ىف ةوعدلا ةباجإو راصبألا نع باجتحالاو ضرألا ّيطو ءاوهلا قارتخاو ءاملا ىلع ءىشملاو

 .يلولا وه ةماعلا دنع اذهف «كلذ وحنو لاحلا

 نأ اهفرشأو اهلجأو ىلاعت هللا لهأ نم صاوخلا نيب ىتلا ىهف ةيونعملا ةماركلا :(امأو)
 ظفاحي نأو اهفاسفس بانتجاو قالخألا مراكم لعفل قفويف ةعيرشلا بادآ دبعلا ىلع هللا ظفحي
 دقحلاو لغلا ةلازإو تاريشلا ىلإ ةعراسملاو ًاقلطم اهتاقوأ ىف نئسلاو تابجاولا ءادأ ىلع
 هللا قوقح ةاعارمو سافنألا عم ةبقارملاب هتيلحتو ةمومذم ةفص لك نم بلقلا ةراهطو دسحلاو
 اهجرخيو بدألاب اهاقلتيف اهجورخو اهلوهد يف هسافنأ ةاعارمو ءايشألا يفو هسفن يف ىلاعت

 دنع هذهف .اهعم هعينص نم ةركاش عجرتف هيلإ هللا لسر اهنأل ىلاعت هللا عم روضحلا ةلح اهيلعو

 ةماعلا اهفرعي يتلا تاماركلا فالخمب جاردتسا الو ركم اهلخدي ال يتلا تاماركلا يه نيققحملا
 انضرف اذإ مث اهمتكو ةماركلا لع ردق نم لماكلاف جاردتسالاو ركملا اهلخدي نأ نكمي هنإف

 لامعأ ءازج ظح ىه لجو رع هللا اهلعجي نأ دعبي الف ةماقتسا نع ةجيتن نوكت نأ دب الف ةمارك
 اهلخدي ال ةيونعملا تاماركلا نإ انلق امنإو ريخلا نم نيديلا رفص ةرخآلا ىلإ بهذيف ىلولا كلذ

 يه لب يهلإلا ركملل ةلابح بصنت ال ةيعرشلا دودحلاو اهيحصي ملعلا نأل جاردتسا الو ركم
 . ةداعسلا لين ىلإ ةحضاولا قيرطلا نيع

 نم ءيش لماكلا دي ىلع عقو اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس :(تعمسو)

 ةماعلا نع زيمتي ال نأو دئاوعلاب هرتس هللا لأسو ىلاعت هللا ىلإ جضو فاخ ةسوسحملا تاماركلا
 لك هب دحأ لمعي مل ول ةعفنملا عقت هبو بولطملا وه ملعلا نإف ملعلا ادع ام هيف هيلإ راشي رمأب

 [4 :رمزلا] «نوحلحي ال ّنزَ نولي نيل ىِوَتَس له

 ةماركلا وهف ةصاخس ملعلا وه ءاملعلا هب ىلاعت هللا مركأ ام ىنسأ :لوقي ًاضيأ (هتعمسو)

 نم جئاتنلا امأو لمعلاو ملعلل وه امنإ ايندلا نطوم نأل كلذو هب لمع اذإ ةمارك اهل داعي ال يتلا

 عباسلا بابلا يف خيشلا ركذ دقو .ىهتنا ةرخآلا رادلا هنطوم امنإف كلذ وحنو دئاوعلا قرخ

 : قا 4729 ٌديِنَع ُبَِر هيَ لإ لوك ني طفلي اَن» :ىلاعت هلوق وهو هب ملكتي ام الإ ءوسلا لاعفأ

 .هنوبتكي ال نولعفي ام نوملعي اوناك نإو مهف بتاكلا وهو .8

 رك ام ٌخيِنَتْنَم هَ اك اًنإإ# :ىلاعت هلوق «هنع ىلاعت هللا يضر همالك ىلع دري :(تلق)

 .ملعأ هللاو ةباتكلا فالخ ىلع خاسنتسالا لمح خيشلا نوكي نأ الإ .514 :ةيئاجلا] #نوُلمْتَت

 ف اَنيولُم أوُناَمَول :ىلاعت هلوق يف «ةئامعبرأو رشع نماثلا بابلا يف لاقو .ررحيو لمأتيلف ىهتنا
 « مهول لع نا لب الك» :هلوق يفو .1 تيس و فك هل ايوعم اني ٍةَئِكحَأ

 را ع

 دارملا نأ ملعأ :كلذ وحنو 4 :دمحم] © اَهُلاَثَتَأ بولق لع ملم :ىلاعت هلوقو ١4[. :نيففطملا]
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 لجو زع هللا نع هلك ملاعلا لفغ ول دح ىلإ دبعلا لصي نأ تاماركلا مظعأ نإ :ةثامو نيعبسلاو
 ام عيمج هسفن رهوج يف شقتنا الثم هللا ناحبس لاق اذإف عيمجلا ركذ ماقم يلولا كلذ ركذ ماقل
 هاطعأ يلولا كلذ ىزاج اذإ ىلاعت هللا نأل كلذو ىلاعت هللا ركذ ول هلك ملاعلا كلذ هلوقي ناك
 . ىهتنا ملاعلا عيمج باوث لثم

 ؟ةيسحلا تاماركلا يف يذلا يفخلا ركملا نم يلولا ظفحي يذلا امف :(تلق نإف)

 لك يف هلاح اهب نزيل هذي نم ةعيرشلا كازيم يمر مدع كلذ نم هظفحي :(ساوحجلاف)

 يفخلا ركملا عقي ام رثكأ : نيتئامو نيثالثلاو يداحلا بابلا يف خيشلا لاق .[44 :ملقلا] أ نرملعي

 قزري نميفو تافلاخملا يف هعوقو عم هلاح ىلع ىقبي نميفو اهرابخأو تافصلا تايآ نيلوأتملل

 اي تيأر اذإف هيف صالخإلا مرحيو لمعلا قزري وأ هب لمعلا مرحيو لمعلا بلطي يذلا ملعلا

 «كلذ يف لاطأو .هب روكمم كلذب بصتملا نأ ملعاف كريغ نم وأ كسفن نم لاحلا اذه يخأ

 نإف هب روكمملا ريغ نود ةصاخ هب روكمملا نع الإ ركملا ىفخأ ام ىلاعت هللا نأ ملعف :لاق مث
 أيركَمَو## ًاضيأ لاقو .مهجردتسنس يف ريمضلا ىلع الإ نوملعي يف ريمضلا داعأ ام ىلاعت هللا

 يف رمضملا وه مه هلوق رمضمف 100 :لمنلا] 47 تررزمتب ال ْمْهَو ارحم انْرَكَمَو اركحَم ا 0 0 0 ا اا ا
 يف لاطأو .نورعشي ال مهو هب اوفصتا يذلا مهركم نيع وه ءالؤهب ىلاعت هللا ركم ناكف اوركم
 نإو ركملا نم ظوفحم ريغ وهف ينيقي ملعو ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدي ال نم لكو :لاق مث كلذ

 . ملعأ ىلاعت هللاو عابتإ بحاص وه ناك

 :نوسمخلاو يداحلا ثحبملا

 الإ نامزالتم امهنأ نايبو ناميإلاو مالسإلا نايب يف
 نإف ظفلتلا تقو عاستا لبق ةينملا هتمرتخا مث قدص نميف

 يتايس امك مالسإلا نود انه دجو ناميإلا
 ىلناعت للا ءاش نإ هحاضنإ

 ةالصلاو نيتداهشلاب ظفلتلا تاعاطلا نم حراوجلا لامعأ وه يعرشلا مالسإلا نأ ملعاو

 الف حورلا وه يذلا هيبأ نم ربخ هدنع ام همأب ًالوغشم ةعيبطلا تيب يف دبعلا نوكي نأ نكلاب

 « باح َكيِتَبَو ايي نيو :هلوقب هيلإ راشملا ةعيبطلا باجح وهو نكلا ةملظ يف اذه لازي
 رقولا امأو ءمهفي الو عرشلا ةاعد مالك عمسي الف ةملظو نك باجح يف ناك نمو .[0 :تلصن]

 أدص وهف نارلا امأو «ةرخآلا ىف هعفني امب لاغتشالا نع هفرصت ىتلا ةيوايندلا بابسألا لقث وهف

 هللا ركذب نوكي هؤالجو ء؛هيلإ رظنلاب هللا هرمأي مل ام رظنلا نم ثدحي بلقلا ةآرم يف ءاخط وأ
 مل اننإ انبر :نولوقي مهنإف نيدحوملا نم ةمايقلا موي راذتعالا لهأل وهف لفقلا امأو همالك ةوالتو



 عال نامزالتم امهنأ نايبو ناميإلاو مالسإلا نايب يف :نوسمخلاو يداحلا ثحبملا

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسإلا :هلوقب نيخيشلا ثيدح هنيب امك كلذ ريغو ةاكزلاو

 ةيلإ تعلطتسا ْنِإ تييلا ححتو نكاشمر موصتو ةاكزلا ينتؤتر ةالصلا ميتو هللا لوسر ًادمحم

 عم الإ مالسإلاب فيلكتلا ةدهع نع اهب ناسنإلا جرخي ال ةيمالسإلا لامعألا هذه نإ مث ءالبيس

 لاؤس هنيب امك ةرورض هللا دنع نم هب لوسرلا ءيجم ملع امب بلقلا قيدصت ةقيقحو ناميإلا
 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ ناميإلا :هيف هلوقب قباسلا «نيحيحصلا» ثيدح يف ليربج

 كي هللا لوسر هب ءاج امب بلقلا قيدصتب دارملاو ءهرشو هريخ ردقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو
 هبابسأب فيلكت كلذب فيلكتلاو :لوصألا ةمئأ لاق .هل لوبقلاو لسرلا هب تءاج امل ناعذإلا

 لاعفألا نم سيل كلذف الإو عناوملا فرصو ساوحلا هيجوتو رظنلا فرصو نهذلا ءاقلإك

 فيلكتلاو مهلوقب اوراشأو ةيناسفنلا تايفيكلا نم وه امنإو فيلكتلا طانم يه يتلا ةيرابتخالا

 نم وهو ملعلا يمسق دحأ قيدصتلا نأ لاؤسلا ريرقت هباوجو لاؤس ىلإ هبابسأب فيلكت كلذب
 نأ باوجلا ريرقتو ؟هليصحتب فيلكتلا قلعتي فيكف ةيرايتخالا لاعفألا نود ةيناسفنلا تايفيكلا
 امهعم ركذ امو رظنلا فرصو بابسألا ةرشابم رايتخاب نوكي ًارايتخا ةيفيكلا كلت ليصحت
 رظنلا يف ءىدابملا لوأ وه يذلا ردصلا حارشناو لاقي ال كلذب فيلكتلا هانعم اهب فيلكتلاو

 ىهن يذلا ردقلا رس ملع نم وهف كلذ قوف يقر ام :لوقن انأل ًاضيأ دبعلا رايتخاب وه سيل
 .هنع حاضيإلاو هئاشفإ نع ءاملعلا

 .قولخم ريغ وأ قولخم ناميإلا لهف :(تلق نإف)

 نم ةفص ةيادهلا نأل قولشم ريغ ىلاعت هللا نم ةياذه وه ثيح نم ناميإلا : (باوجلاف)
 هنأل قولخم وهف ناعذإو دبعلا نم رارقإ وه ثيح نم امأو ةميدق هللا تافصو :؛ىلاعت هتافص

 الو :انتمئأ لاقو ١[ :تافاصلا] 43) َدولَمَت اَمَو ْمَفَلَح ُهَّناَوه دبعلا لامعأ نم ذئنيح دودعم

 نيتداهشلاب ظفلتلا عم الإ ناميإلاب فيلكتلا ةدهع نع هب ديعلا جورخ يف روكذملا قيدصتلا ربتعي
 ىتح انع يفخلا قيدصتلا ىلع انل ةمالع نيتداهشلاب ظفلتلا لعج عراشلا نأل كلذو هيلع رداقلل

 نم ٍلكَسَْلا ٍةْرَّدلآ ىف َنيِيِفَتلَأ َّنإ ىلاعت لاق ىلاعت هللا دنع ًارفاك انئيب اميف ًانمؤم قفانملا نوكي
 يف فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا لاق .[140 :ءسلا] 409 ايست َمُهَن َدَي َكَو ِرَذل ن0 ف ا ل ا يا

 كف نم انفخف جورخلا انمرف اهلفق نم فرعن ملو اهيلع ًالفقم اهاندجو امنإو انبولق ىلع لفقن

 نم انيديأب نكي ملف اهحتف ىلوتي يذلا وه نوكي ىسع اهيلع لفق يذلا رظننت انيقيف عبطلاو متخلا
 لافقألا كلت لهأ نم ةباحصلا نم ملسأ نمم هبارضأو باطخلا نب رمع ناكو :لاق .ءيش كلذ
 , هةنع هللا ىضر هدضعو مالسإلا هب هللا ديش ملسأو هحتف هللا ىلوت املف

 ًاريخ يتوأ دقف ةمكحلا يتوأ نمو ةمكحلا يتوأ دقف نآرقلا يف مهفلا يتوأ نم :(لاقو)
 مسق :نيمسق ىلع مالكلا يف مهفلا نأ كلذ حاضيإو :لاق هوجولا نم اهيف امل اهرثك امنإ ًاريثك



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 8

 جراوخلاو ةلزتعملاو نيئثدحملا روهمج نإ :مهضعب هلاق امك ةلأسملا هذه لصاحو : «هتيشاحا
 خزربلاو ايندلا ماكحأ يف هب لوسرلا ءيجم م ملع امي طقف قيدصتلا وه سيل ناميإلا نأ ىلإ اوبهذ

 ,لخأ نمف «هاضتقمب لمعلاو هب رارقإلاو ىحلا داقتعا رومأ ةثالث عومجم وه امنإو ةرغألاو

 رفاكو ًاقافو قساف وهف لمعلاب لخأ نمو رفاك وهق رارقإلاب. لخأ نمو قفانم وهف هدحو داقتعالاب
 ةيشاح# ىلع تيأرو ؛ةلزتعملا دنع رفكلا يف لخاد ريغ ناميإلا نع جراخو هب جراوخلا دنع

 دادتعامل طرش ناميإلا نأ ةلأسملا هذه يف مالكلا لصاح :هصن ام ًاضيأ هطخب ؛ةيشاحلا

 مالسإ دجوي الف هنع كفني دق ناميإلا ناك نإو ناميإلا نع ربتعملا مالسإلا كفني الف تادابعلاب

 لبق ةينملا هتمرتخا مث قدص نمك مالسإلا نودب ربتعملا ناميإلا دجوي دقو ناميإلا نودب ربتعم
 دايقنالاو مالستسالاب مالسإلا رسف دحاو مالسإلاو ناميإلا نإ :لاق نمو ظفلتلا تقو عاستا
 فالح ال مأ نافدارتم امهنأ يف فالخلا نأ هل رهظ رظنلا ققح نمف ماكحألا لوبق ىنعمب نطابلا
 جات خيشلا لاق . ىهتنا ةيعفاشلا ضعبو ةيفنحلا نم ريثك فدارتلاب لاق دقو مالسإلا موهفم يف

 وأ ناميإلا طرش ةداهشلا وه يذلا ناميإلاب ظفلتلا له هنأ وهو لاؤس انهو :يكبسلا نب نيدلا

 الو طرشب سيل هنأ يضتقي يلازغلا مالكو :يلحملا لالجلا لاق ؛ءاملعلل ددرت هيف هنم رطش
 حاضيإو :«عماوجلا عمج حرش ىلع هتيشاح» يف لامكلا لاق هتابجاو نم بجاو وه امنإو رطش
 ةحكاتملاو ثراوتلا نم ايندلا يف نينمؤملا ماكحأ ءارجإل طرش وه له ظفلتلا يف لاقي نأب كلذ

 يذلاو :لاق ؟هامسم نم ءزج يأ هنم رطش وه وأ ناميولا ىمسم يف لخاد ريغ نركيف مهريغو

 ناك رارقإلا نم هنكمت عم هناسلب رقي ملو هبلقب قدص نمف هيلعو لوألا نيققحملا روهمج هيلع
 رخفو يسخرسلا ةمئألا سمش بهذو .فرعلاو ةغللاب قفوأ اذهو لاق ىلاعت هللا دنع ًانمؤم

 قدص نم نأب لوألاب نولئاقلا مهمزلأو يناثلا ىلإ ءاهقفلا نم ريثكو ةيفنحلا نم يودزيلا مالسإلا
 مامإلا هلقن ام ىلع عامجإلا فالخ- وهو ًارفاك ناك رارقإلا تقو عاستا لبق ةينملا هتمرتخاف هبلقب

 .هريغو يزارلا

 ؟ضعبتي يأ أزجتي ناميإلا لهف :(تلق نإف)

 ءزجو ندبلا يف ناكم يف هنم ءزج نوكي ىتح ضعبتي ال دحاو ناميإلا نأ :(باوجلاف)

 .مهف هيف لاقي ال ةدام ريغ نم بستكي يذلاف ةدام ريغ نم بستكم مسقو ةدام نم بستكم

 يف صاخ قلعت وهو مهف هيف لاقي يذلا وهف ةداملا نم بستكملا امأو .ملع هيف لاقي امنإو

 ملكتملا دارم ملع نإف ليصفت هيفف ةباتكلا ىأر وأ اهب ظفاللا نم ةظفللا عماسلا متع اذإف ءملعلا

 نإو مهفلا وهف اهب ملكتملا دارم فالخ ةريثك يناعم حالطصالا يق اهنمضت عم ةملكلا كلت نم

 لدت امم ةريثك هوجو اهيف هدنع لمتحاو ليصفتلا ىلع ةملكلا كلت نم ملكتملا دارم ملعي مل

 ال اذه لثمف اهضعب دارأ وأ اهلك اهدارأ له هوجولا كلت نم ملكتملا دارم ملع الو ةملكلا هيلع

 حالطصالاب ظافلألا كلت تالولدمب ملعلا يطعأ امنإو نآرقلا يف مهفلا يطعأ هنإ :هيف لاقي



 1045 نامزالتم امهنأ نايبو ناميإلاو مالسإلا نايب يف :نوسمخلاو يداحلا ثحبملا

 يف ناميإلا بهذ هئم وضع عطق اذإ ىتح ءاضعألا عيمج يف رشتنم هرون لب رخآ ناكم يف هنم

 خيشلا تارابع امأو .لوصألا ةمئأ نع هتدجو ام صخلم اذه ملعأ هللاو أزجتي ال هنوكل بلقلا

 لمع مالسإلا نأ ملعا :«ةيكملا تاحوتفلا» نم ةئامعبرأو نيتسلا بابلا يف لاقف نيدلا ييحم

 داهشإ ناسحإلاو داقتعا ناميإلاو دايقنا مالسإلاف ةيؤرلاك وأ ةيؤر ناسحإلاو قيدصت ناميإلاو
 هركنيو ةرخآلا يف ىلجتي ثيح ىلاعت قحلا تايلجت نم ًائيش ركني مل توعنلا هذه عمج نمف

 مل نمو هدحو تايلجتلا رئاس يف هل ىلجت ىلاعت قحلا ناكف ملسم ثيدح يف امك مهضعب
 لاقو .ىهتنا ايندلا راد يف هقذي مل ام لك يف ةرورض هركنأ توعنلا هذه نيب هداقتعا يف عمجي

 قداصلا هلحم ربخلاو ربخلا هلحم قدصلا نأ ملعا :ةثامثلثو نيسمخلاو يداحلا بابلا يف ًاضيأ

 هللا نع ربخملا هب قدصي ديعلا بلق ىلع رهلظي رون وه امنإو ةلدألا باحصأل ةفصب وه سيلو
 نأل ربخملا عوجرب هنع عجري مل ربخملا قدص نع رونلا كلذ هل فشكيو هريغ نع وأ ىلاعت

 مل ربخملا عجر نإ همكح اذه سيل ليلدلاب قدصملاو ىشم ثيح ربخملل عبات قدصل رون

 دوجولا يف لئاسملا لكشأ نم ةلأسملا هذهو :لاق نيلجرلا نيب قرافلا وه اذهف هعوجرل عجري

 هتنثي ربخملا ماد ام هتبثيف مكحلا عبت قيدصتلاو خسنلا اهلخدي ةيهلإ رابخأ ةعورشملا ماكحألا نإف

 ضعب لعج يذلا وه اذهو كلذ يف ءادبلاب ىلاعت قحلا فصتي الو هعفري ربخملا ماد ام هعفريو

 ربخأ وه امنإو لوألا ربخلا يف هسفن بذكأ امف قداصلا امأو ماكحألل خسنلا نوركني فئاوطلا

 هيحاص لبقي ال يفشك رون ناميإلا قدص نأ ملعف نيلاحلا يف قداص وهو هعفرب ربخأو هتوبشب

 .ها الصأ هيلع هبشلا لوخد

 ؟دحاو ىنعمب امه مأ قحلاو قدصلا نيب قرف مث لهف :(تلق نإف)

 هجولا ىلع هب ربخأ ام قدصلاو ءهلعف بجو ام قحلا نأل «نآيش امهنإ :(باوجلاف)
 ىلاعت لاق اذهلق ًاقحال ًاقدص نوكيف بجي ال دقو ًاقح نوكيف بجي دقو هيلع وه يذلا قحلا

 مل نإو اوجن هلعف مهيلع بجو ناك نإف ينعي [ه :بارسألا] «مِهِقْدِص نع َنِوِيِنَّسلأ َلَئَسيِلا»
 يف لاطأو ةئامثلثو نيعبسلاو عيارلا بابلا يف خيشلا هركذ اوكله هنم اوعتم لب مهيلع بجي

 مرجملاك هميقي ال نم ىلع ليمجلا ءانثلا يضتقي ام قوقحلا نم نأ ملعاو :لاق مث .كلذ

 اوفلتخا اذإف برعلا ناسلب لزنأ دق ىلاعت هللا مالك نأ ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو هفرع يذلا

 هللا مالك ناك تاملكلا وأ ةملكلا كلت تالولدم فالتخا عم همالكب دارأ اذام هللا نع مهفلا يف

 هجو نم امف هوجولا كلت عيمجب ملاع ىلاعت هللا نآل كلذو ءاهومهف يتلا هوجولا عيمج لبقي

 دوصقملا هجولا كلذ هنم مهفي نم ىلإ رظنلاب ةملكلا كلت نم ىلاعت هلل دوصقم وهو الإ اهنم

 الف برعلا ناسل نع جرخ نإف ناسللا نع جرخي مل ام ملكتملا صخشلا كلذل ًاضيأ دوصقمو

 نوكي دقف نيقولخملا نم دحأ مالكل هانررق يذلا مكحلا اذه سيلو :لاق .ملع الو ءمهف

 يف لاقو .ملعأ ىلاعت هللاو ررحيو لمأتيلف مالكلا كلذ بحاصل دوصقم ريغ هوجولا ضعب



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا كل

 ةميمنلاو ةبيغلا نأ امك دومحم وهو لطبأ دق قح اذهف هنع ىفعي همارجإب باقعلل قحتسملا
 نع لأسي قداصلا نأل ًاقح قدص لك امو قدص قح لكف مومذم وهو قدص ةجوزلا رس ءاشفإو

 .مالسلاو قحال قدص اههابشأو ةبيغلاف هنع هب ماق اذإ قحلا وذ لأسي الو هقدص

 ؟مسق ىلع ناميإلا رون مسقني مكف :(تلق نإف)

 . نيمسق ىلع هلهأ نأ امك نيمسق ىلع وه :(باوجلاف)

 عم هتارودل هناميإ تابثب قثوي ال اذهف ناهربو لالدتسا اورظن نم نمآ نم : (لوألا مسقلا)

 ةليلد باجح فلخ نم الإ رظني ال هنأل بولقلا هناميإ رون ةشاشب طلاخي ال اذه لثمو ليلدلا

 نيح دعب ولو حدقلاو هيف لخدلا لوصحل ضرعم وهو الإ رظنلا باحصأ ةلدأ نم ليلد نم امو
 .هنيبو هنيب يذلا باجحلل هبلق ةشاشب ناميالا طلاخي نأ ناهربلا بحاص نكمي ال ناك اذهلق

 وه اذهو يرورض رخآ رمأل هبلق يف ناميإلا لوصح نيح هناهرب ناك نم :(يناثلا مسقلا)
 ًالحم دجي ال كشلا نأل كش هبحاص قح يف روصتي الو بولقلا ةشاشب طلاخي يذلا ناميإلا
 بابلا يف خيشلا هركذ كشلا الو لخدلا هيلع دري ام مث امف ليلد مث امو ليلدلا هلحم نإف هرمعي
 ةسمخ ىلع ناميإلا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم سماخلا بابلا يف هلبق لاقو .نيعبسلاو ثلاثلا

 «ةقيقح نع ناميإو قح نع ناميإو نايع نع ناميإو ملع نع ناميإو ديلقت نع ناميإ ماسقأ
 ةقيقحلاو نيفراعلل قحلاو ةدهاشملا لهأل نايعلاو ةلدألا باحصأل ملعلاو ماوعلل ديلقتلاف

 ىلاعت قحلا انعنم دقو نيلسرملل يهف ماسقأ ةسمخلا ىلع ةدئازلا ةقيقحلا ةقيقح امأو نيفقاولل

 ًاديلقت هناميإ دخأ نم نأ باتكلا لوأ ةمدقملا يف مدقتو .ىهتنا اهنايب ىلإ ليبس الق اهفشك نم

 لخدلا نم اهيلإ قرطتي امل كلذو ةلدألا نع هناميإ ذخأي نمم قثوأو مصعأ وهف عراشلل ام ًامزج
 . ةريحلاو

 ؟ًاناميإ ىلعأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا دعب سانلا يأف :(تلق نإف)

 نمؤي نم مث مهتاقبط فالتخا ىلع ةباحصلا ًاقيدصتو ًاناميإ سائلا ىلعأ :(باوجلاف)
 انريغ لاق امك لقن ملو هانقدصو هب انمآق ضايب يف ًاداوس انيأر اننامز لهأك لامكلا ىلع بيغلاب

 ال ناطيشلا نإف ًاقح يئآر دقف مانملا يف ينآر نم» :ّلط هلوق يف ةئامعبرأو رشع عساتلا بابلا

 ىرت وأ ملسملا اهاري ةحلاصلا ايؤرلا يهو تارشبملا ةيهلإلا تاقينوتل ١ نم نأ ملعا : "يب لثمتي

 هنأ ىتح هدنع حص يذلا هجولا نم هيلإ لقت امك ايندلا راد يف اهيلع ناك يتلا ةدسجملا ةروصلا

 هنأ ققحت نإو كاذ وه امف ةمالعلا هذهب هري مل نإف ايلعلا ةينثلا روسكم هلي هللا لوسر ىري

 ءايندلا يف اهيلع ناك يتلا ةروصلل ًارياغم ًاباش وأ ًاصخش هآر نكل ايؤر يف هي هللا لوسر ىأر

 عم بدأ ءوس هنم عقو وأ ةروص حبفأ يف ذ وأ هل فصو امم ديزأ نسح يف هآر وأ اهيلع تامو



 هدأ نامزالتم امهتأ نايبو ناميإلاو مالسإلا نايب يف :توسمخلاو يداحلا ثحبملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف نيلوألا ريطاسأ اذه

 لوق نيب .صقني الو ديزي ال ناميألا :مهضعب لوق نيب عماجلا هجولا امف :(تلق نإف)

 ؟صقنيو ديزي هنأ روهمجلا

 ىلع صقني الو ديزي ال هنإ لاق نم لوق لمحي نأ امهنيب عماجلا هجولا :(باوجلاف)
 نإف ءحورلا عولط ىلإ ةرطفلا نيب ام ىلع صقنيو ديزي هنإ لاق نم لوق لمحيو ةرطفلا ناميإ
 نينامثو دحألا بابلا يف خيشلا هلاق امك كلذ حاضيإو هيلع رطف ام ىلع الإ تومي ال ناسنإ لك

 اهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلا وه صقني الو ديزي ال يذلا ىلصألا ناميإلا :لاقي نأ نيتئامو
 هنكلو قاثيملا كلذ ىلع دلوي دولوم لكف قاثيملل ذخألا يف ةينادحولاب ىلاعت هل مهتداهش وهو
 اهيلع ناك يتلا ةلاحلا لهج نايسنلا لحم وه يذلا مسجلا اذه يف ةعيبطلا رصح يف لصح امل
 اهيطعي يتلا لاحلا ىلإ غلب اذإ هقلاخ ةينادحو ىلع ةلدألا يف رظنلا ىلإ رقتفاف اهيسنو هبر عم

 ىلإ عجريل الإ ةلدألا يف دبعلا رظن امف هيدلاو مكح همكح ناك دحلا اذه ىلإ غلبي مل نإو رظنلا
 ةهج فرعي وهو ةيحصم ءامسلاو ًارفاسم نوكي يذلاك قاثيملا ذخأ دنع اهيلع ناك يتلا ةلاحلا

 ةلبقلا الو هدصقم ةهج فرعي ال راص ىتح ميغو باحس اهل لصحف هدصقم بوصو ةلبقلا

 . كلذ حاضيإ بيرق يتأيسو مهفاف داهتجالا هيلع بجي اذه لثمو

 نع وأ هرظن نع وأ هيوبأ نع هثرو كرش هللا ديحوتب هناميإ مدقت نم مكح امف :(تلق نإف)

 ؟اهيف وه يتلا ةمألا

 كلذ ناكف اهلبق ام ربجت ةبوتلا نأل لدبي ملو ريغي مل نم مكح همكح :(باوجلاف)

 هنيب لاح نيح هب كرشأ هنكل هللا دوجوب رقم كرشملا نإف هريغ ال يقاثيملا هناميإ نيع وه ناميإلا
 . قاثيملا دنع هتلاحل عجر باجحلا عفترا املف باجحلا هديحوت نيبو

 ؟لطعملا وأ كرشملا ناميإلا ىلإ برقأ امهيأف : (تلق نإف)

 كرشملا نم ناميإلا ىلإ برقأ لطعملا :ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
 هل لاقيف وه ام يردي ال ام رمأ ىلإ هدوجو ىف ًادنتسم هسفن ىف دجي نأ ناسنإ لكل دب ال هنإف

 الو هآر ام ةحصب مكحلا هل زوجي الف هدي هيلإ ال «يئارلا ىلإ مجار كلذف هلك هللا لوسر

 مكح خسن ىضتقا وأ ةعيرشلا يف ًاحيرص ًاصن فلاخ نإ اميس ال هب هربخأ امب لمعلا هل زوجي
 ليق ثيداحأ ةدع نع هانلأسو اهيلع ناك ىتلا ةروصلا ىلع انيأر دقو :لاق .كلذ وحنو تباث

 هنأ صخش نع هباتك ردص يف ملسم مامإلا ركذ دقو اهب انملعف اهتحصب هيي انربخأف اهفعضب
 تبثأف ةحيحص اهنأ هنهذ يف ناك ثيدح فلأ هيلع ضرعف ماتملا يف يك هللا لوسر ىأر

 هآر دقف مانملا يف دلي هآر نم نأ ملعف يقب ام يي ركنأو ثيداحأ ةتس فلألا نم هِدِلو هل

 موصعم وهف ءالصأ هتروص ىلع لثمتي ال ناطيشلا نإف ةروصلا هيلع ريغتت مل ام ةظقيلا يف



 رباكألا دئاقع نابب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا نال

 هل ثدح نإف «قدصو هب نمآ امبرف كقزرو كقلخ يذلا هللا وه :وه ام يردت ال يذلا كلذ

 نم ماقتم نم دقي وأ كلذ يف يلا رظنلا لحس يف ناك رثك نأ دحاو وه لل اه كلذ دعب

 م

 ؟ديؤملا ءاقشلا قلعتي هيفنبو ةداعسلا قلعتت ديحوتلاب نذإف :(تلق نإف)

 ينعي ١[ :ةنحتمملا] #اوثماَ َنبذَلا نايم : ىلاعت هلوقب ةراشإلا كلذ ىلإو معن :(باوجلاف)

 ام مهدنع ًاروقوم ناك ناميإلا نأ الولف ءاونمآ مكل انلوسر لوقل يأ اونمآ يقاثيملا دهعلا يف
 الو ديزي ال اذهو دبعلا هيلع تومي يذلا وه ةرطفلا ناميإ نأ ريرقتلا اذهب كل ناب دقف هب اوفصو

 ثلاثلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو رمعلا يف أرط ام وه هصقنو هتدايزب دارملا نأو صقني

 ةيالولاو ناميإلا ةعبرأ ناسنإلل ةداعسلا يطعت يئلا بتارملا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نيعبسلاو
 قلعتم نأل ناميإلا ةيالولا طرش نم سيلو ةيالولا طئارش نم ملعلا نإ مث ةلاسرلاو ةوبنلاو

 وهو نمؤم ال دحوم هثإف ةدعاس نب سفك ناميإ ريع نم ىلامت ل يلو دجوي دقو ربخلا ناعيإلا

 نم هللا ذختا امو مهملع مث مهناميإ مث مهديحوت ىلاعت هللاب ءاملعلل ةبترم لوأف ؛كش الب ديعس
 لخدي صخش انل لاقيف زغلي نأ حصي هنأ تارتفلا لهأ ثحبم يف مدقت دقو ًأدبأ هب لهاج يلو

 نمؤي عرش هنمز يف نكي ملو هبلق يف هدجو رونب ىلاعت هللا دحو نم وهو نمؤم ريغ وهو ةنجلا
 ناك قيرط يأب هلل ٍدحوم لك ةيالولا كلف تحت لخدي هنإف ءاملعلا اهلفغأ ةميظع ةلأسم يهو هب

 . هديحوت
 رار

 4( رن ممم الإ ناي مُهَُرْحَأ ْنِمْوُي اًمَو# :ىلاعت هلوقب دارملا امف :(تلق نإف)
 ؟كرشلا عم ناميإلا حص فيكو ٠١5[ :فسوي]

 كرشلا اذهب دارملا نأ : ةئامعبرأو نيعستلاو عباسلا بابلا يف خيشلا هئاق ام :(باوجلاف)

 اُييِوُيْلَو # : ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو هسفتبال هللاب نمآ نم وه لماكلا نمؤملا نإف سفنلا كرش وه

 لوضح اوري نأ بجاولا لب ناميإلا يف الخدم اهل نوريف مهسوفنب ال يأ [147 :ةرقبلا] ©ىل
 ديحوتب ناميإلا يطعت ال ةيآلا هذهو :لاق مث كلذ يف لاطأو ىلاعت هللا نم لضف ضحم ناميإلا

 ىلع مالكلا مدقت دقو حضوأ وه ام اهنم نكل ةروص يأ يف هآر دقف هآر نمف ًاتيمو ًايح ةروصلا

 . ةعجارف ةثامو نينامثلاو نماثلا بابلا ىف ايؤرلا

 ه2 ىبنلل ةيؤر ىف لوقي هللا همحر ىلذاشلا ىبرغملا دمحم يديس انحيش ناكو :(تلق)

 كلذو ةيئامسجلا ساوحلا ةظقي ال بلقلا ةظقي انه ةظقيلاب دارملا :مهضعب هب لوقي امك ةظقي
 ةظقيلا ةرثك نم همون ناك هبحأ اذإو قحلل ًابوبحم راص برقتلاو دادعتسالا لامك يف غلاب نم نأل
 نم حابشألا لكشب ةلكشتملا هحورب الإ يي هأر امف ذئنيحو :لاق هريغل ةظقيلا ةلاحك ةيبلقلا



 مث نامزالتم امهنأ نايبو ناميإلاو مالسإلا نايب يف :نوسمخلاو يداحلا ثحبملا

 مكبرب تسلأ هلوقب انسفنأ ىلع ىلاعت قحلا اندهشأ نيح ةيرذلا قاثيم ةدهاشم يطعت امنإو هللا

 كانه ناك نإو ديحوتلاو ناميإلاب ال دوجولاو كلملاب قيدصتلا الإ كانه نكي ملو «ىلب انلقو

 اوجرخ نيح يأ ٠١[ :فسري] 4َنْوكرْتُم مُهَو الإ :ىلاعت هلوق ىنعمف كلملا ديحوت وهف ديحوت
 ديحوتلا بجتحا املق رم امك كلملاو قحلا دوجوب مهناميإ ىلع تناك امنإ ةرطفلا نأل ايندلا ىلإ
 امل هنإف فيلكتلا الإ كلذ ىلإ مهادأ امو دحوم هنأ معزي نمم رثكألا يف كرشلا رهظ ةرطفلا نع
 هب مهفلك ام داجيإ ىلع ًايسفن ًارادتقا مهل نأ ملع دقو الإ مهفلك ام هللا نأ مهرثكأ ققحت مهفّلك

 نم مهيف امل الإ مهفلك ام ىلاعت هللا نأ اوملع مهنأ ولو ديحوت مهل صلخي ملف لاعفألا نم
 ول هنأ ملعف دوهشلا لهأ لعف امك مهسوفنب اهنع اوردجت اوناكل مهيلإ لاعفألا ةبسن يف ىوعدلا

 دري مل ىلاعت هنأ ىلع لدف نوكرشم مهو الإ هلوق حصي مل ديحوتلا ةبآلا يف ناميإلاب دارملا ناك

 . ىهتنلا دوجولاب ناميإلا دارأ امنإ ديحوتلاب ناميإلا

 ؟رافكلا يقش نيأ نمف :(تلق نإف)

 دبأ قاثيملا ةلاح ىلإ اوعجري ملق هل درم ال يذلا ءاضقلا مكحب اوقش :(باوجلاف)

 اهعم اوكرشأ امنإو ًاقلطم ّذحأ اهركني ملف ىلاعت هلل ةيبوبرلا نإف اضيأو نيرهادلا رهدو نيدبآلا

 هلضف نم ةمئاخلا نسح هللا لأسن .دبألا اوقشف لسرلا بيذكت كلذ ىلع اودازو ىرخأ ةيبوبر

 «ٌسِلاَخْل ٌنيِدلَأ هلل اآلآ» ىلاعت هلوق يف ةتامعبرأو نيعبرأو عبارلا بابلا يف خيشلا لاقو .هناسحإو
 ام هب دارملا سيلو ةيدهعلا ءاقو ىف هسفنل صلخ يذلا نيدلا وه نيدلا اذهب دارملا [* :رمزلا]

 نوكي دق هنإف ةنج يف ةبغر وأ ران نم فوخ نم هيلع ثعابلا نم وأ ناطيشلا نم دبعلا هصلختسا
 اذهب نيدلا نوكيو نيصلخملا نم دبعلا نوكيف رومألا هذه لثم هصالخإ ىلع فلكملل ثعابلا
 ىلاعت لاق اذهلو كيرشلا نع هب دبعلا ليميف هيف ةكراشملا يطعي نم دي نم ًاصلختسم مكحلا
 نطابلا بناج نم نيفلكملا ىلع هذهأو هعرش يذلا قحلا بئاج- ىلإ هب نيلئام ريغ يأ هلل ءاقنح

 هللاب اورفكو لطابلاب اونمآ مهتأ ةفئاط يف لاقف هباتك يف نينمؤم ىلاعت قحلا مهامس دق ذإ

 نم ءايقشألاب ًاصاخ رفكلا الو ءادعسلابأص اخ ناميإلا مسا سيل اذه ىلعف ناميإلا ةعلخ مهاسكف
 صلاخلا دهعلا يف زيمت يتلا يه لاوحألا نئارق نإف يناعملا ثيح نم كلذ امنإو ظافلألا ثيح

 ةفلك نع اههيزنتو اهتماركل يئارلا اذه ناكم ىلإ خزربلا نم اهئيجمو ةفيرشلا هتاذ لاقتنا ريغ

 نيرشعلاو يداحلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو .ىهتنا حارصلا قحلا وه اذه حاورلاو ءيجملا

 نيعأ نم نيع لك نم ينعي . "6٠١ :مامنألا] «ُردَصْبَأْلا ُهُكِِرْدُت الط :ىلاعت هلوق يف ةئامعبرأو

 «رصبلاب الإ ىرت ال هوجولا نيعأو رصبلاب الإ ىرت ام بولقلا نإف بولقلا نيعأو ءهوجولا

 يف ىمسيو ةريصبلا نيع لقعلا يف رصبلا ىمسي نكل كاردإلا هب عقي يذلا وه ناك ثيح رصبلاف

 نيعلا رصبل لحم نطابلا يف ةريصبلا نأ امك رصبلا لحم رهاظلا يف نيعلا ذإ نيعلا رصي رهاظلا
 اهراصبأي ثويعلا هكردت ال امكف هسفن يف وه فلتخا امو هيلع مسالا فلتخاف هجولا يف يتلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 24

 اذهو ة ةرطفلا ىلع اودلو مدآ ينب ؛ لك نإ مث مهتايرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم هللا هذخأ يذلا وه

 يف هسفنل ًاصلاخ لزي مل لب هنم صلختساف ًابصغ دحأ هكلم ام يذلا هسفنل صلاخلا قاثيملا وه

 امهبارضأو يرتستلا هللا دبع نب لهسو يماطسبلا ديزي وبأ ناك انه نمو ًارهطم ًارهاط رمألا سفن
 نيدلا وه اذهو ًاصلاخ ًاملاس اندنع قاب هدهع لب ًائيش ىلاعت قحلا قاثيم نم انصقن ام :نولوقب
 لزي ملو صالختسا ريغ نم دبعلا يف ماق هنأل ةددشملا ماللا حتفب صلخملا ال صلاخلا
 هل نيصلخم هللا اودبعي نأي اورمؤي مل ءالؤه لثمف هدعبو هبحاص فيلكت لبق صقنلا نم ًاظوفحم

 خسن ضعب يف نيدلا ييحم خيشلا هركذ اذكه صالختسالا يف مهل لعف ال ذإ نيدلا
 ماقم ىتح هبسحب ماقم لك يف ماع صالخإلاب رمألا ناسل نأ يل رهظي يذلاو :«تاحوتفلا»
 لاقو نيدلا هل ًاصلخم هللا دبعاف ِلكذ دمحم انيبنل ىلاعت لاق مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 .هررق ام ىلعو 1١[ :ءاسنلا] «اًميِظَح َكْيلَع هلأ ُلْسَم تاكو ٌمَلَمَت كك عل ام َكَمَعَم» :ىلاعت

 بطاخملا وهف وه ال دك هتمأ ةقيقح نيدلل صالخإلاب بطاخملا نوكي نيدلا ييحم خيشلا

 فيكف يقاثيملا دهعلل رييغت مهنم حصي ال هتمأ صاوخ ناك اذإ هنأل هريغ هي دارملاو صالخإلاب
 .ملعأ ىلاعت هللاو لمأتف تاماقملا عيمج بحاص ره يذلا ِهِْلو هب

 ؟دامجلا ةايحب انناميإ مدع ناميإلا يف حدقي ,اهف :«تلق نإف)

 عباسلا بابلا يف خيشلا ركذ دقو نمؤم لك ناميإ يف كلذ حدقي معن : :(باوحلاف)

 6 ةايحس مؤيتال ناك هصقني امس هناميإ ظفح نمؤم لك ىلع بجي هنأ ةئامثلثو نيسمخلاو

 اننوك ىفن امنإو ءيش لك ةايح ىفن ام ىلاعت هللا نإف هدمحب حبسي هنأ ىلاعت قحلا ربخأ ءيش
 ًاناميإ كلذ نولبقي لماكلا ناميإلا لهأو ًائايع كلذ نودهشي فشكلا لهف «ريغ ال هحيبست هقفن

 رتسلاو باجحلا ءامسأ امه نيذللا ًاروفغ ًاميلح ناك هنإ هلوقب كلذ بقع امنإو :لاق .ةدابعو
 فشكلا مرح نم هدابع يف نأ ملع امل لجاعلا يف اهمكح مدعو لجآلا ىلإ ةذخاؤملا ريخأتو

 نولوقي فشكلا لهأف :لاق مث . كلذ يف لاطأو ءالقعلا نم راكفألا ديبع مهو لماكلا ناميإلاو

 نم راكفألا ديبعو انقدصو كلذب انمآ نولوقي ناميإلا لهأو هائيأرو تادامجلا قطن انعمس

 ضرألا ّنَم َهَباَد مَ اَحْرْحْلل : ىلاعت هلوق يف لمأتو لاق انيأر الو انعمس ام نولوقي نيبوجحملا

 . اهنيعأب رئاصبلا هكردت ال كلذك

 هنأ معزي ًاصخش نأ «ىتع هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا يديس اوريخأ دقو :(تلق)

 ىلإ ٌقرخ هتريصب نيع نم قرخ هنأ وهو هيلع سبلم صخش اذه :لاقف هرصب نيعب هبر ىأر
 ىلإ ةراشإ ةياكحلا هذه يقف .ىهتنا هرصب نيعب هآر هنأ نظف ذئنيح هبر ىأرف ءههجو نيع رصاي
 ملف ًاعمج تلواح ينإف نيدلا يبحم خيشلا مالك عم لمأتيلف ايندلا راد يف ةريصبلاب ةيؤرلا ةحص
 «هجولا نيعب الو ةريصبلا نيعب ال ةريصبلا سفنب ةيؤرلا زاوج هيلع قفتملا نأ ىوس يل لصحي
 اذإ ىتأتي امنإ عيمجلا يفو عيمجلا نع ًادئاز ًاردق اذه ىلع ةريصبلا نوكتف «بلقلا نيعب الو



 هدد نامزالتم امهنأ نايبو ناميإلاو مالسإلا نايب يف :توسمخلاو يداحلا ثحبملا

 نأ ملع امل [8؟ :لمنلا] ويقوي ال ايا أوناَك َساّنلَأ َّنَأ# هلوقب اهبقع فيك [47 :لسنلا] كر هُمْلَكُم
 رقتسي ال يأ نونقوي ال ىنعمو هرخآ نع ليوأتلاب هنوجرخيو كلذب نونمؤي ال سانلا نم ةفئاط

 هل دصق يذلا ههجو ريغ ىلع كلذ نولبقي لب مهبولق يف اهنم ةيآلا هذه يتلا تايآلاب ناميإلا

 باذع ثحبم يف يتأيسو نيمآ نايعلا لهأ نم اونوكي مل نإ ناميإلا انناوخإ عيمج قزري هللاف
 .هعجارف لاقملا ناسلب تادامجلا حيبست ةلدأ نايب ريكنو ركنم لاؤسو ربقلا

 ؟هتاداعمب ىلاعت هللا انرمأ نم ةيده لوبق نم ظفحتلا بجي لهف :«تلق نإف)

 يف حداق رثأ ءاطعللو «!وباحت اوداهت» ثيدحلا يف نإف كلذ ائيلع بجي معن :(باوجلاف)

 نع بوجحم لك قح ىف ةريطخ ةلأسم هذهو هيلع ًارهق سفنلل بويحم نسحملا ذإ ناميإلا

 الإ قلخلا بلاغ ىلع رسع رمأ اذه مهناسحإو مهرب لبق اذإ يصاعملا ىلع نيرصملا ةملظلاو

 . ىهتنا نطابلا يف رثأ هلف رهاظلا يف رثأ هل نكي مل نإو وهف عبطلا نع جورخ هنأل هللا ءاش نم

 ؟لماكلا نمؤملا هب فرعن ًالاثم انل حضوأف :(تلق نإف)

 هللا مالوتو بيرلا مدع يف ةداهشلاك ةهدنع بيغلا راص نم لماكلا نمؤملا :(باوجلاق)

 ىف هداقتعال اقباطم هلعفو هلوق ناكف حيحصلا داقتعالاو لمعلاو لوقلا وه يذلا ناميإلاب ىلاعت

 نم هومدق ام ديري ١[ :ديدحلا] © رِهيكتَأبَر دن نيب يو نع ىلاعت لاق اذهلو لعفلا كلذ

 ىفو .«مهلاومأو مهسفنأ ىلع سانلا هنمأ نم نمؤملا» : هع لاق هللا دنع ةحلاصلا لامعألا

 .(هقئاوب هراج نمأ نم نمؤملا» : ةياور

 بيغلا ريصي نأ ناميإلا لامك طرش نم :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ (تعمسو)
 نولماكلا نوئمؤملا هنمأيف هلك ملاعلا سفن يف نامألا هنم يرسيو ءاوس ةداهشلاك نمؤملا دنع

 نم مهسفنأ يف ةمهت نامألا كلذ للختي نأ ريغ نم مهيلهأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع عطقلا ىلع

 .نينمؤملا لمك يف هسفن لخدي الو طلاغي الف ناتمالعلا ناتاه هيف نكي مل نمف صخشلا اذه

 هللا هدعو امي ناميإلا لامك ىعدا نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس :(تعمسو)

 ايلدلا يف هتيؤرو ةرخآلا يف هتيؤر امأ لَك هريغلو ايندلا راد يف ىلاعت هتيؤر ىلع مالكلا انررق

 نيرشعلاو يناثلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو اعطق سأرلا نيعب كاذ نأب نمؤنف هلك هللا لوسرل

 يف هحاضيإ رم امك ةكمب الإ اندنع رقتست ال يتلا رطاوخللا عيمج - نع هللا افع دق :ةئثامعبرأو

 ن َرْهَع 9 ةئبرَوَم كنت ى انأت» : ىلاعت هلوق يف لاقو .ةئامثالثو نيتسلاو عساتلا بابلا
 دّيه ام َكنرْدأ آن () ٌةَيرح مثأن هتيزوم ْتَنَح نم اَمأَو 7 َةَيِضَْر خكيع

 مهنأل لقثلا نم قلخلا ةأشن ةروصب رهظي ةمايقلا موي نازيملا نأ ملعا 1٠١ 7 :ةعراقلا] 409
 رشعب ةنسحلا نإف ديعسلا وهف هنيزاوم تلقث نمف ةيعيبطلا ماسجألا يف نورشنيو تورشحي امنإ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا همك

 نإف «رثكأو ًافعض نيعبس ىلإ ًالثم ةقدصلا ةفعاضم نم هب هللا هدعو اميف هسفن نحتميلف هيلع
 هناميإ نأ ملعيلف اهديب ام عيمج تقفنأ ولو ًائيش نيجاتحملا نم دحأ ءاطعإ يف فقوتت ال اهدجو

 اهتليلو اهموي توق دوجو ءاطعلا نبع تفقوت نإو لجو زع هلل ركشلا هيلع بجيف لماك كلذب
 نم لك لاقو بهذ ةراكشب سلج ًايدوهي نأ ولو ىلاعت هللا هدعو امب ناميإلا صقان هنأ ملعيلف
 نم مهيديأب ام لك ءارقفلا اوطعأو ءاطعلا ىلع سانلا محازتل ًارائيد هتيطعأ ًافصن ًاريقف ىطعأ
 .فطللا ىلاعت هللا لأسن ةضفلا

 :تايراذلا] قا َنييمؤمْلا عمن هنن ذر 3 077 : ىلاعت هلوق يف ًاضيأ لوقي :(هتعمسو)

 يف هنأ ءملاعاف ىركذلا همقتت الف سانلا هركذيو ناميإلا لامك يعدي نم يخأ اي تيأر اذإ [هه

 عفتني نمؤملا نأ انملعأ دقو قداص وهو ٌقح هللا ةداهش نإف ةرمب ناميإلا صقان لاحلا كلذ

 الو هلل ًاقيدصت هنع ىراوت هناميإ نأ لوقن نأ دب الف ىركذلاب عفتني مل اذه انيأر دقو «ىركذلاب
 يفو الإ هب رمأ امب لمعلا نع فقوتي ًادحأ ىرن الف «ةلمجلاب هنم لمعلا دوجو الإ عفنلل ىنعم

 ول كنأ عم ناميإلا لماكب وه سيلف لامتحا هب قداصلا هربخأ ءيش يف هل ماق نم لامتحا هسفن
 هللا يتأت نآلا كنإف كسفنل يخأ اي هبنتف .هلوسرو هب هللا انربخأ ام قدص يف كشأ ال لاقل هتلأس
 كناميإ يفو نيلقثلا لامعأب هيتأت نأ نم كل ريخس لمع ريثك ريغ نم ناميإلا لماك تنأو ىلاعت

 يرورض ملع ناميإلا نأ :ةئامو نيسمخلاو عساتلا بابلا يف خيشلا هلاق امك ملعف صقنو ةملث

 يف هانركذ امك هناميإب قوثو الف ليلد نع نمآ نم لكو هعفد ىلع ردقي ال هبلق يف نمؤملا هدجي
 يرلظن ناميإ وه ذإ هناميإ يف ةحداقلا هبشلل ضرعم ليلدلا بحاص نأل كلذو باتكلا اذه ةمدقم

 لبق هيلع ناك ام كرتو تقو يف هدنع حجرت ءيش لكف ليلدل ريسأ هبحاص يرظنلاو يرورض ال

 دوجو عم دجن مل كلذلو هيلإ لسرملل ليلدلا ةماقإ ةلاسرلا دوجو يف طرتشي ال اذهلو كلذ

 ًاضيأ هارنو معتل ليلدلا سفنل ناك ولف طقف مهضعب نم لب دحأ لك نم ناميإلا عوقو ليلدلا
 هدابع نم ءاشي نم بلق يف هللا هفذقي رون وه امنإ ناميإلا نأ ىلع لدف ًاليلد ري مل نمم دجوي

 يف نيدلا ييحم خيشلا كلذ وحن ركذ دقو ليلدلا دوجو هيف طرتشي ال انلق كلذلو «ليلدب ال
 .هب ظفتحاف دحأ لك هفرعي ال ضماغ رس ىلع كتهبن دق :لاق ةئامو نيسمخلاو عساتلا بابلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 هنطاب ىف ًانسح دارأو هندي رهاظ ىف ًانسح اذه لعف دقو «كلذ قوف امف فلأ ةئام ىلإ اهلاثمأ
 ىلإ ةبسنلاب هتيزاوم تفخف ةدحاوب ةئيسلاو ًائيس لعف هنألف ىقشلا وهو هنيزاوم تفخ يذلا امأو

 ةليقثلا يهف ءرشلا ةفك ال ريخلا ةفك الإ نزولا يف ىلاعت قحلا ربقعي ملو :لاق ديعسلا نازيم لقث
 ةفك تفخ دقف اذه عمو ةفعاضم ريغ ةئيسلا نوك عم «يقشلا قح يف ةفيفخلا ديعسلا قح يف
 ةيلكلاب همدع وأ ريخلا نم اهيف ام ةلقل ىقشلل ةفيفخللا اهتيعب ىه ديعسلل ةليقثلا ةفكلاف «هريخ

 ءيش هنم نيمبلا ةفك يف سيل اذه نازبمف ءاعق ًاريخ لمع امو رادلا نم هللا هجرخي يذلا لئم
 كلذ يف هل سيلو يدورس '! ملعلا نم لسص::-لا ديحوتلا نم هبلق يف ام الإ هدنع سيلو ًالصأ



 هدا ناسحالا ةقيقح نايب ىف :نوسمخلاو ىناثلا ثحبملا

 لهأ نم دحأ تومي ال هنأ ملعا :ةثامثلثو نيتسلاو عبارلا بابلا يف خيشلا لاق :(ةمتاخ)
 ةصاخ هب ناميالاو هللاب ملعلا نم نكل كشالو هيف ةيرم ال ققحتو نايع نع أنمؤم الإ فيلكتلا

 انأم امل متي مُهعَمَي كب , َرَلَقظ ميظعلا نآرقلا يفو ال مأ ناميإلا كلذ هعفني لهألا يقب امو

 ديما تنم ذل لإ ! هّلِإ آل يأ كما لاق هنأ نوعرف نع ىلاعت هللا ىكح دقو لاق 4 : رئاغ] 6 امل

 هعفني مل هنأ ةل ةلدأ يف لاطأو ناميإلا اذه هعفني ملف 4٠[ :سنوي] 4َنيملْمَسْلا ّنِم انو ليسا اين هب

 . هناميإ
 م

 ناميإ لوبقب لوقي هنأ نيدلا يبحم خيشلا ىلإ بسن نم ىرتفاو هللاو بذكف :(تلق)

 ركب وبأ يضاقلا مهنم ةعامج نوعرف ناميإ لوبقب لاق هنأ ىلع. لقانلا بذكي هصن اذهو نوعرف
 روهمجو .ىهتنا ايندلاب هدهع رخآ ناميإلا هنع ىكح هللا نأل اولاق ةلباتحلا صضعبو ينالقابلا

 ناميإلا طرش نم نأل سأبلا يف نمآ نم عيمج ناميإو «هئاميإ لوبق مدع ىلع ةبطاق ءاملعلا

 ةردقلا دنع الإ هيحاص عفني ال ناميإلاو ناميإلا ىلإ ءىلجملاك سأبلا ناميإ بحاصو رايتخالا

 لوزن دهاشي نم امأو بيغلا وه ناميإلا قلعتم نألو ًاراتخمم ءرملا نوكي ىتح هفالخ ىلع
 . ملعأ ىلاعت هللاو ناميإلا عوضوم نع جراخل وهف هباذعل ةكئالملا

 :نوسمخلاو يناثلا ثحيملا

 ناسحإلا ةقيقح نادد يف

 ليربج لاؤس ثيدح يف هب حرص امك هاري هنأك هبر دبعلا دبعي نأ ناسحإلا ةقيقح نأ ملعا
 ناسحإلا ةقيقح : هللا همحر يلحملا لالجلا لاقو «ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا نع لَم يبنلل
 اهلك دبعلا تادابع عقت ىتح اضيأ مالسإلاو ناميإلل ةلماشلا تادابعلا عيمج يف ىلاعت هللا ةبقارم

 نأ بسكلاو لاعفألا قلخ ةلأسم ثحبم يف مدقتو .يىهتنا هريغو صالخإلا نم لامكلا لاح يف

 ةرئاد ردقب الإ هدهشي ال هنأل قحلل وه هدوهش نم هيزنتلا يف لمكأ هاري ىلاعت هللا نأي دبعلا ملع

 ثيدحلا يف نأ ًاضيأ هيف مدقتو هاري هللا نأب هملع فالخب كلذ نع هللا ىلاعتو طقف وه هلقع

 هدحو هلل الإ لعفلا دجيي مل هاري هنأك هللا دبع اذإ ناسحإلا ماقم بحاص نأ وهو ةفيطل ةراشإ

 اذه دهش نمو ريغ ال حراوجلا نم هزوريل الحم هئوكل هيف ة مكح هل امنإو رثأ هيف دبعلل سيلو

 رشلا ةفكو ريخلا ةفك ًاعم نيتفكلا ةفخلاو لقثلا يف قحلا ربتعا ولف تايرورضلا رئاس لثم لمعت
 وأ ناك ًاريخ كش الب ىرخألا تفخ تلقث اذإ نيتفكلا ىدحإ نإف كلذ يف ًانايب ديزي ناكل

 نيتفكلا ىدحإ يف وه نوكيف دبعلل نزولا عقو اذإ امأو ءرشلاو ريشلا نزو مكح اذه ارش

 ىف لامعألا نأل كلذو لفسأ ىلإ هلمع لوت هلازيم لقث نمف رشنآ نو كلذف ىرخألا ىف هلمعو

 وه يتلا ةفكلا عفترتو رانلا بلطت هلمع ةفك لزنتف رانلا اهلحم قاشملاو سوفنلا قاشم نم ايندلا
 هلمع ةفك فختتو اهيف وه يتلا ؛ازيملا ةفك لقثت يقشلاو ولعلا اهنأل ةنجلا لخديف اهتفخل اهيف

 9. 0 8 1 5 ضعسجلا 2
 يه لمعلا نازيم ةفكف . 15: :ةعراقلا] 4 يو ةبواكه ممأَف# :هلوق وهو رانلا ىف يوهيف



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا © هءرشب

 ثحابملا يف ًاضيأ مدقتو .هللا عم هسفن هيف كرشي ملو هلل هلمع صلخأ يذلا وهف دهشملا

 ريغ نم هدهاشم وه امب ًائمؤم نوكيف ناميإلاو نايعلا نيب يخاوي نأ دبعلا لامك نم نأ ةقباسلا
 .زيزع ماقم كلذ نأو ةنياعملاو دوهشلا لاح بيغلاب ناميإلا باوث هتوفي ال ىتح كلذو باجح

 مالسإلاو ناميإلا نأ ىفخي الو :«تاحوتفلا» نم رارسألا باب يف نيدلا يبحم خيشلا لاق

 ماتخلاو رهظ دق عفش اذهف لبقي مل الإو لاق مالسإلاو مدقتلا هل ناميإلا نأل ناسحإلا اتمدقم

 ناميإلا نأ ملعا :ًاضيأ هيف لاقو .مهفاف دحاولا ال ةئالثلا دارفألا لوأ هنأل ناسحإلا هرتوأف رتولل

 دايقنالاو دايقنا مالسإلاو ناسحلا نم دب الف ليختلا يف ربخلا ةدهاشم نع الإ نوكي الف قيدصت

 ٍدِرُي مل نإف ًاعوط داقتاف هتيصانب ةذخآ يهو هلالجب قيلي امك قحلا دي ىأر نمل الإ نوكي ال
 مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلاو ًاهرك الإ داقنا امف اهليخت الو هل هدييأت يه يتلا قحلا

 . كاري هنإف هارت نكت

 ماقم ناسحإلا ماقم ءارو نأ هنع هللا يضر افو نب يلع يديس مالك يف تيأر دق :(تلق)

 نع ةبوجألا ثحببم يف مدقت دقو . لمأتيلف هريغ مالك يف كلذ رأ ملو ناقيإلا ماقم ىمسي رخآ

 انه نم نأو ناسحإلا ةرضح يف !وماد ام ةيصعم مهنم روصتي ال ناسحإلا ماقم لهأ نأ ءايبنألا

 امأ «ناسحإلا ةرضح يف ءايلوألاو ءايبنألا فوكعل ءايلوألا نم مهريغ ظفحو ءايبنألا مصع

 ةرضح لهأ ةيصعم ةياغو مهلاوحأ بلغأ يف اهيف مهف ءايلوألا امأو ماودلا ىلع اهيف مهف ءايبنألا

 هيلع مدآ نع باوجلا يف رم امك هوركم الو مارح يف ال ىلوألا فالخ يف اوعقي نأ ناسحإلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو مالسلا

 :نوسمخلاو ثلاثلا ثحيملا

 ءاش نإ نمؤم انأ لوقي نأ نمؤملل زوجي هنأ نابي يف
 لاحلا يف اكش ال ةلوهجملا ةمتاخلا نم افوخ كا

 يف ىكحو .كلذ هنع هللا يضر ةفينج وبأ مامإلا عتمو :هللا همحر يلحملا لالجلا لاق

 نإ نمؤم انأ دبعلا لوقي نأ يغبني الو هدئاقع يف يفسنلا ةرابعو نيرثكألا نع عنملا «دصاقملا»

 مث زاوجلا مدع ىنعمب منملا ىلع ال هكرت ىلوألا نأ ىلع نيدلا دعس ىلوملا اهلمح دقو هللا ءاش

 ةفخلاب ةفوصوملاو اهبحاص هعفرل ديعسلا يف لقثلاب ةفوصوملا نزولا نم عونلا اذه يف ةربتعملا
 مهيطعت ام الإ سيلو «مهروهظ ىلع مهرازوأ نولمحي :هلوق وهو اهبحاص لقتل يقشلا قح يف

 هيف ربتعي ىضعبي اهضعب لامعألا تزو نأ كلذ لصاحو . ملهج ران يف هب نووهي يذلا لقثلا نم

 يف لاقو .ررحيو لمأتيلف . ىهتنا لمعلا ةفك هيف ربتعي اهلماعب لامعألا نزوو تانسحلا ةفك

 نوكي ال ءالتبالا نكلو هلل بوبحمو هلل ٌبحم ملسملا دبعلا : ةئامعبرأو نيرشعلاو عبارلا بابلا

 م ةبحملا يف قداصلا ءالتبالاب رهظيل كلذو ًابربحم هنوك هجو ينم د ال هلل ًايحم هنوك هجو نم الإ

 :لوقت انأل ءةمذاتبا ادبع هللأ بحأ اذإ» 2 هلوق خيشلا درب الو كلذ يف لاطأو بذاكلا



 مم ناميإلا ليزي ال ةيمالسإلا رئابكلا باكتراب قسفلا نأ نايب يف :نوسمخلاو عبارلا ثحبملا

 درجم ناميإلاب ديرأ نإ هنأل ىنعملا ىف ةقيقح نيقيرفلا نيب فالخ ال هنأ نيدلا دعس ىلوملا ركذ

 وهف ةرخآلا يف باوثلاو ةاجنلا هيلع بترتي ام ديرأ نإو لاحلا يف لصاح وهف ىنعملا لوصح
 ضوف نمو لوألا دارأ لوصحلاب عطق نمف لاحلا يف هلوصحب عطق الو ىلاعت هللا ةئيشم تحت

 :لوقي كلذ نع لكس اذإ هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ناكو .ىهتنا ىناثلا دارأ ةئيشملا ىلإ

 مهوي هللا ءاش نإ دبعلا لوق نإ لاقي ال مزجلا نم ىلوأ ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انأ دبعلا لوق

 هيلع هرارعتساب مزاج لاحلا يف ناميإلاب ققحتم نمؤم لك لوقن انأل هناميإ يف لاحلا يف كشلا

 نمو ةفيئح يبأ ممول ليلدو . ىهتنا اهقيقحت هبر لضف نم لأسيو اهنسح وجري يتلا ةمتاخلا ىلإ

 (©7) َنيِقَمْلا تري اَنَمآَ اَوْلاَتط ةرحسلا يف ىلاعت هللا لوق ناميإلا يف ءانثتسالا زاوج مدع يف هعبت
 3 ةريزتلا مه كيلا : ىلاعت هوقو اوكتسي ماو ١" ١١ :فرعألا 4 7) ةرشقت ترث

 ددرتلا الو لوألا لاطبإ ديرب ال انم ىنتسي نم نأ مولعمو هاتزوج امنإو ءانثتسالا بجون مل انأب

 . عامجإلاب هيف

 مالسلا دبع نبا هراتخاو هل رجأ الف ةعمسو ءاير هلمع يف نمؤملا كرشأ اذإ :(ةمئاخ)

 بلغألا ناك نإف لمعلا ىلع ثعابلا ربتعاف يلازغلا مامإلا امأو رهاظلا هنإ لاقو يشكرزلاو

 اطقاست ايواست نإو هردقب هرجأ هلف ينيدلا هثعاب وه بلغألا ناك نإو هل رجأ الق يويندلا ثعابلا

 .ملعأ هللاو

 :نوسمخلاو عيارلا ثتحنملا

 رئابكلا باكتراب قسفلا نأ نايب يف

 ناميإلا ليزي ال ةيمالسإلا

 مهلوق ىلع ًءانب رفكلاو ناميإلا نيب , ٌةطساو هنأ ينعي هليزي هنأ مهمعز يف ةلزتعملل ًافالخ

 الو دلع هلوق رهاظ ىلإ ةلزتعملا دنتسا دقو ىلحملا لالجلا هلاق ناميإلا نم ءرج لامعألا نإ

 رهاظ :اولاقو ثيدحلا «قرسي نيح قراسلا قرسي الو نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي
 وهو هلوقب دارملا نأ هدقتعن يذلا قحلاو :يركبلا نيدلا مجن خيشلا لاق «ناميإلا يفن ثيدحلا

 لاقو :خيشلا مالك حص دقف كلذ ناك ثيحو دبعلا هللا ةبحم مزال نم لجو رع هلل ديعلا ٌةيحم

 .لافالا] 4 مُهَمسحَ يع مي هلأ مل دلو ٠ ىلاعت هلوق يف ةثامعبر أو نيثالثلاو عبارل لا بابلا يف

 رقكيلف اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيني ىلع فلح نما : ثيدح اح. يف ةئامعبرأو نيثالثلاو سماخلا

 مراكم لعف ىلع ًاثح هيف نأل ةرافكلاب اذه بقوع امنإ .؟ريخ وه يذل تأيلو هنّيمي نع

 نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو ةرافكلاب بقوعف قالخألا ماذم نم ريخلا لعف كرت ىلع نيميلاو قالخألا
 هلعف نم ىلوأ هكرت نأ انملعو هيف رايخلا انل ناكو ًاعورشم ًادح نكي مل اذإ ديعولا فالخإ انل



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا هآ٠

 مل ىلاعت هللا عم بلقلا رضاح ناك ول ذإ ىلاعت هللا عم بلقلا رضاح يأ هاري هللا نأب يأ نمؤم

 يف عقي ىتح هيلع باجحلا لدس نم يصاعلل دب الف لجو زع هللا نم ءايح يصعي نأ عطتسي
 روفغ كبر هسفن هل لوقت نأك سفنلا نم نييزت وأ ليوأت يف عقي نأ باجحلا لقأو ةيصعملا

 «يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش# : 25 يبنلا لاقو نيبنذملل الإ ًاميحر ًاروفغ نوكي الو ميحر
 كيلع ردق ام لعفا :ًاضيأ هسفن هل لوقتو هللا رفغتست تمد ام كلثم ذخاؤي ىلاعت هللا نأ ديعبو
 هيلع نوهت ىتح عساولا ءاجرلا باب هسفن هل حتفتو كيلع هللا هردق ام درت نأ عيطتست ال كنإف

 فشكلا ىلع ىلاعت هللا يصعي نأ فراعل حصي ال هنأ ىلع فشكلا لهأ عمجأ دقو :بنذلا

 هللا نأ دهشي يصاعلا نأ ضرف ول مث عوقولا نم هعنمي هاري ىلاعت هللا نأب هملع نإف ًادبأ دوهشلاو
 ثيدح ىفو .ةيصعملا كلت ىف هنع ضار ريغ هدهشي نأ دب الف ةيصعملا لاح هاري ىلاعت

 مهلوقع لوقعلا يوذ بلس هردقو هئاضق ذافنإ ىلاعت هللا دارأ اذإ :ًاعوفرم هريغو يناربطلا
 ال اهتيصعم لاح مهيلإ ىلاعت قحلا رظن دهشت يتلا لوقعلا :بلست يتلا لوقعلا هذهب دارملاو
 تتبث دقو فيلكتلا مدع ادحأ ىلاعت هللا ذخآ ام كلذ اهب دارملا ناك ول ذإ فيلكتلا لوقع

 ال هنأ ملعف ةفوصتملا نم ةعامج هيف طلغ عضوم اذه نإف .مهفاف ةعطاقلا صوصنلاب ةذخاؤملا

 ناميإلا هنع يفتني نأ ةيصعملا لاح هاري ىلاعت هللا نأب ناميإلا هنع بجحي دبعلا نوك نم مزلي

 ء.مهضعب همهوت امك هرشو هريخ ردقلابو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو ىلاعت هللا دوجوب
 هيف هباجح نم دب ال هنإف هآري ىلاعت هللا نوك ادع ام هنع بجحي مل هلك كلذب نمؤم وه لب

 كلذ تمهف اذإف ىلاعت هللا عم ءايحلا ةلق ةياغ يف كلذ ناك الإو ًالوعفم ناك أرمأ هللا يضقيل

 هلوق كلذو هيف وه يذلا قايسلا بسحب هبساني امب نطوم لك يف صصختي ناميإلا نأ تملع
 يب يدبع نظ دنع ينإف مهرصنأ ينأب يأ [49 :مورلا] 4َيِنمْؤْمْل رم اَنيَع اح تاكي## : ىلاعت

 . اهريسقت7 يف يركبلا نيدلا مجن حيشلا هررق اذكه كلذ ىلع سقو

 ؟«هصعي مل ىلاعت هللا فخي مل ول بيهص دبعلا معنا :ثيدح ىنعم امف :(تلق نإف)

 بابسألا نأ :ةئامثلثو نيعبسلاو يداحلا بابلا يف خيشلا هلاق امك هانعم :«باوجلاق)

 ىلاعت هللا نم ءايحلا يهو اهل سماخ ال ءايشأ ةعبرأ يصاعملا يف عوقولا نم دبعلل ةعئاملا

 نأ وهو ةقيقد انهو :لاق مث . كلذ يف لاطأو هيف فلخلاب فصتن نأو هب يفن ال نأ انلق هللا دنع

 هنإ :انلقل ءاطغلا فشك ول ىتح هيلإ نوجاتحم نحن ام ةرخآلا ريخ نم اناطعأ دق انيلإ ءاسأ نم

 نوكي نأ يغبني الف هدهشم اذس ناك نمو ءيسملا كلذ انيلإ نسحأ ام لثم دحأ انيلإ نسحي مل

 مرجأف َمَلَسْأَو اقع ْنَمَم : ىلاعت هلوق هيفكيو هيزاجي الو هنع وفعي لب نامرحلا هيلإ ءيسملا ءازج

 راشأ امك هسفن هب حمست ام ردق ىلع لضفلا نم هدنع امب هيلإ نسحي وأ 4١[. :ىروشلا] وأ َنَع
 [5؟ :رونلا] 4َنيكسسلاَو قْرملا يلؤأ ايوب نأ َةَعَتلاَو كتم ٍلْضَمْلا اول ِلتأَي لَو :ىلاعت هلوق هيلإ
 ىلع وعدي نأ دبعلل :ةئامعبرأو نيثالثلاو سداسلا بابلا يف لاقو .ملعأ 0+ كلذ لمأتف .ةيآلا



 ها ناميإلا ليزي ال ةيمالسإلا رئابكلا باكتراب قسفلا نأ نايب يف :نتوسمخلاو عبارلا ثحبملا

 ًابيهص نأ ثيدحلا ىنعمف ىلاعت هللا ملع يف ريدقتلا مدعو هباوث يف ءاجرلاو هباقع نم فوخلاو
 ةثالث ةيصعملا يف عوقولا نم ةعئاملا بابسألا نم هعم نأل يأ هصعي مل ىلاعت هللا فخي مل ول
 ةثالثلا يف لرقلا كلذكو هللا ملع يف ريدقتلا مدعو هللا باوثل ءاجرلاو هللا ن ءايحلا يهو ءايشأ

 مل هللا باوث جري مل وأ هضعي مل هللا نم حتسي مل ول بيهص دبعلا معن# دك لاق ول امك ةيقابلا
 نأ ملعا :نيتسلاو نماثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا ءاوس فوخلا يف انلق امك هانعم نإف ؛هصعي

 نع جرخي هنأ ًالثم رمخلا برشو ةقرسلاو انزلا لاح هبحاص نم جرخي ناميإلا نأ يف ةمكحلا

 همواقي ال ناميإلا نإف الثم انزلاب هل هسفن ضرع يذلا باذعلا عوقو نم هيمحي ىتح هبحاص
 اذإف ةلظلاك هيلع ريصي ىتح ناميإلا هنع جرخ دبعلا ىنز اذإ كو هلوق كلذ ىلإ راشأ دقو ءيش

 سيل ناميإلا جورخ نأ ملعف .نايب ِةْللَق هللا لوسر نايب دعب امو :لاق .ناميإلا هيلإ عجر علقأ
 خيشلا لاطأو «هبحاصب ةيانع باذعلا عوقو هنع عنميل جرخ امنإو رفكلا يف هبحاص لوخدل وه

 ةضحم ةينصعم طق هل صلخي ال نمؤملا دبعلا نأ يهو ةيفخ ةليلج ةتكن انهو :لاق مث كلذ يف

 نيذلا نم وهف ىلاعت هللا طخست ةيصعم اهنأب هناميإ يه ةعاطلا كلتو ةعاط اهبوشي نأ دب الف

 لاق .ةمحرلاب مهيلع عجري يأ مهيلع بوتي نأ هللا ىسع ًائيس رخآو ًاحلاص ًالمع اوطلخ

 .مهيلع هيضغ تقبس نيملسملاب هتمحر نأ ثيح نم عوقولا ةبجاو هللا نم ىسعو :ءاملعلا
 وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال ثيدح ىنعم يف ًاضيأ ةثامثلثو نيسمخلاو عبارلا بابلإ يف لاقو
 اذإ امك ء_نذلا يف عقو ام باقعلاب قيدصت هعم ناك ول ذإ هيلع باقعلاب قدصم يأ :نمؤم

 هرمأت انثكم ولو طق اهي ىنزي ال رانلاب كقرحنل ةأرملا هذهب نزا هل انلقو ةميظع أران هل اندقوأ
 ملعا :ًاضيأ نيتئامو نيثالثلاو عبارلا بابلا يف لاقو .مهفاف باقعلا هدوهشل كلذو رهدلا ىدم

 هسفن يف دجيو الإ ةبوقعلاب اهيلع هللا دعوت طق ةيصعم ىتأي ال هنأ لماكلا نمؤملا مزال نم نأ
 قوقح ةهج نم يأ بئات وهف مدنلا اذهب ماق دقو ةبوث مدنلا :ثيدحلا يف اهنم غارفلا دنع مدنلا

 لماكلا نمؤملل دب ال هنإف مدنلا اذهب ديعولا مكح طقسف نييمدآلا قوقح ةهج نم ال ىلاعت هللا
 هعوقو ىلع مدان ًاهراك هنوك ثيح نم وهف اهب هلمع لاح يف اهب ىضري الو ةفلاخملا هركي نأ

 وذ ًاعرش اهل ًالعاف هنوك ثيح نم وهو هوجو ةثالث نم حلاص لمع وذ ةيصعم اهنأب نمؤمو اهيف
 َلاَسَعْتِم ٌلَمَعَي نّمّو# :ىلاعت هلوق يف لمأت نمو اهايإ هباكترا وهو دحاو هجو نم ءيس لمع

 ًافوخ كلذ نوكي امنإو هيف ىفشتلا ديري ال نأ دصقب توملاو داكنألاو تابوقعلا لوصحب هاذآ نم

 نأ نم ىلوأ حالصإلاب هاذآ نمل ءاعدلا نكلو ًاتقم هللا نم دادزيف ًارفكو ًانايغط دادزي نأ هيلع
 يف ةئامعبرأو نيثالثلاو نماثلا بابلا يف لاقو . ملعأ ىلاعتو هناحبسا 00 كالهلاب هيلع وعدي

 :ةرقبلا] 4 ُهَّنِقبَو مُكْيَد نم ٌةئبكَس هيف توبات ْمُكنْأَي نأ هياء َّنِإ# :ىلاعت هلوق
 يدل ف ل ذه يف ل لمجو هن ةجداح لياسإ يف يكسلا ناك يل
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 نماخلل رهظي داكي ال مهبولق يف مهرارس أو اهلك ةمألا هذه مولعف .[18 :دعرلا] 4 ٌبوُلَقْلا نيَمطَت



 رشلا كلذب ةذخاؤملل ضرعتي مل ىلاعت هنإف هانلق ام ىلع رثع [4 :ةنزلزلا] 0(4و) ْمَرَج ارش مّ
 مهضعب مالك يف هتيأر اذكه .ىهتنا مركلا الإ ميركلا نم نوكي ال مث طقف هاري هنأ ركذ امنإو

 ىلع هلضف راهظإ نايبل وه امنإ نيدحوملا نم رانلا لخدت يتلا ةفئاطلا يف ةمكحلا نوكتف هيلعو
 فرعيل ةعافش هيف لقت الو ناملغلا نم هبدأ ءاش نم ناطلسلا بدؤي امك مهذخاؤي مل نيذلا

 امو نيعستلاو عباسلا بابلا يف خيشلا لاقو .ملعأ ىلاعت هللاو مهيلع همعن رادقم نم سانلا

 هللا نورفغتسيف نوبنذي موقب ءاجلو مكب هللا بهذل هللا اورفغتستو اوينذت مل ول» ثيدح ىلعم يف

 لاح باجحلاو نايسنلا مهيف دجوأ هنأ هقلخب ىلاعت هللا ةمحر نم نأ ملعا :؟مهل رفغيف
 رادلا هذه يف دابعلا ىلع اهريدقت قبس دق تافلاخملاو يصاعملا نإف فيلكتلا راد يف مهنايصع
 ةلق يف ةغلابم كلذ ناكل يلجتلاو ففشكلا ىلع مهنم تعقو اهنأ ولو مهنم اهعوقو نم دب الف

 مكاح ردقلاو قشو رمألا مظعل باجحلا الولف هاريو هدهشي هنأ ثيح ىلاعت هللا عم ءايحلا

 يف لاقو . ىهتنا باصملا مظعل دهشملا كلذ نم يصاعلا ىلاعت هللا بجح كلذلف عوقولاب
 كلذو ًاعماخ سيلبإ دريف هينذ هعفني دق سانلا ضعب نأ ملعا :؟تاحوتفلا» نم جحلا باب رخاوأ

 هل لصحيف ةيصعم يف عقيف كلذ وحنو هناوخإ ىلع ربكو هلامعأب بجع دبعلا دنع ناك اذإ امك

 ءاطع نبا مالك يفو ءىهتنا كلذ يف لاطأو نيباوتلا نم بتكيو هضرم لوزيف مدنو راسكتاو لذ

 يف يتأيسو ىهتنا ًارابكتساو ًازع تثروأ ةعاط نم ريخأ ًاراسكناو الذ تئروأ ةيصعم ّبْر : هللا

 .ملعأ ىلاعت هللاو انه هانركذ ام ىلع ةدايز هبقع ثحبملا

 :نوسمخلاو سماخلا ثحبملا

 ًاقساف تام اذإ نمؤملا نأ نايب يف

 ةبهلإلا ةئيشملا تحت ةرغرغلا لبق بتي مل نأب

 ال نأب حماسي نأ امإو مالسإلا ىلع هتومل اهنم جرخي مث رانلا هلاخدإب بقاعي نأ امأف
 ىلاعت هللا ءاش نم ةعافش وأ هتعافش عم وأ لي دمحم ةعافش ريغ نم هللا نم ًالضف رانلا لخدي
 :يكبسلا نيدلا يقت خيشلا لاق .ضايع يضاقلا مالك وهو ريخألا يف يوونلا مامإلا ددرتو
 :لاق مث هيفنب الو كلذب حيرصت ةنسلا يف دري مل هنأل هللا ءاش نم ةعافش يف يوونلا ددرت امنإو

 لهأ ىلع نوركدي سانلا ناك كلذلو ءادتقالاو عابتالل باب حتتف وأ ةجح ةماقإ هيف ناك ام الإ هنم

 ركذو «ةليللا كلت ةركب هو جرخ امل ءارسإلا ةصق لمأتو ءرثأ هيف مهيلع رهظي مل ام لك هللا
 رهاظلا يف ًارثأ كلذل اوري مل مهنوكل مهضعب هيلع ركدأ فيك ةليللا كلت يف هل عقو ام هباحصأل
 هاعدا ام قدص هب سانلا فرعي ههجو ىلع ًارون هاسك هبر دنع نم ءاج امل ءمالسلا هيلع ىسومو

 نم «هرصب هيلع هللا دريف هيلع امم بوثب ههجو هيلإ يئارلا حسمي ناكف يمع الإ دحأ هآر امف

 :خيشلا لاق ءههجو ةيؤر دنع هل يئارلا كلذب ىذأتي ال ىتح عقربتي ناك كلذلو ءهرون ةدش

 هآو نممو يمص الإ ههجو دحأ ىري ال ناكف ماقملا يوسوم برغملاب ىزعي وبأ انشيش ناكو



 هذ ةرغرغلا لبق بتي مل نأب اقساف تام اذإ نمؤملا نأ تايب يف :نوسمخلاو سماخلا ثحبملا

 راكتلا نع ممم َنَمْف# : ىلاعت لاق رانلا نم ةاجتلا اهنم مزايو هبصن دعب اعارصلا ةزاجإ يف يمو

 اف تييِلطلا ُرَدََو ْوَعَنأ َنبِدلا نت ث» ىلاعت لاقو [185 :نارمع لآ] ذاق َدَكَم ةكيبلا َلْخدأَو

 زوجي الو رآاثلا يش دلخي ةريبك ىلع أًرصم تام نم نأ ةلزتعملا تمعزو [؟ :ميرم] 403 اين

 :ىلاعت هلوق ىلإ ًادنتسم امهنع هللا ىضر سابع نبا نع كلذ لقنو هيف ةعافشلا الو هنع وفعلا
 نأ ُرْهمَي ال هنأ ّنإل هلوق دعب تلزن اهنإف ةيآلا [57 :ءاسلا] 4اَدَهََتُم اَتِمْؤُم َلُشَقَي نمو

 يف هتيأر اذكه ةخوسنم ريغ ةمكحم يهف 11١[ :ءاسنلا] قو 5 نَمِل َكِِلَم نود ام رْفْشَو هب كرش

 ىلاعت هللا يضر ن رسثأ نب ؛ كلام مامإلا نارقأ نم «يدزألا هللا دبع نب دنس مامإلا ريسفتاا

 بسلا لوقي امك هعوقو رشلاب ديعولا نم مزلي ال هنأب خسنلا مدع ريدقت عم روهمجلا باجأو
 لهأ مالك اذه هسبحي الو هبرضي ال مث كسبحأو كبرضأ نأ الإ كؤازج ام هفلاخ ذإ هدبعل

 نم نأ ملعا :ةئامو نيعبرألاو عباسلا بابلا يف لاق نيدلا ييحم خيشلا لوقت امأو .لوصألا

 امأو لاق هبذع ءاش نإو هنع افع ءاش نإ هللا ىلإ لتاقلا ُرْمَأَف ايندلا يف هب ىلتقي ملو ًاناسنإ لتق

 ال هنأ هب دارملاف ءةنجلا هيلع تمرح يدبع ينرداب هسفن لتق نميف يسدقلا ثيدحلا يف هلوق
 ينازلا خيشلا باذع يف ةدراولا ثيداحألا نم هرئاظن يف امك لوألا ليعرلا عم ةنجلا لخدي

 وحمل ةحيحصلا نص وصنلا قفاويل كلذ وحينو ءاايخل هرازإ لبسملاو محرلا عطاقو رمخلا نمدمو

 بأي يف ًاضيأ لاقو ."قرس نإو ينز نإو ةنجلا لخد هلل الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم» هك هلوق

 جورخب يضقت ةحيرصلا لوصألاو ةحيحصلا رابخألا نأ ملعا :«ثاحوتفلا» نم زئانجلا ةالص
 هسفن لتاق ىلع لمحي وأ رجزلا جرخم جرخ دولخلا ديبأتب دراولا صنلا نأو رانلا نم هسفن لئاق

 ىلا انعجر لامتحالا قرطت اذإو لامتحالا قرطتف نين ممؤملاب ثيدحلا يف هديقي مل هثأل رافكلا نم

 يق لسحب ما هنوكل رافكلا يح يف كلذب يخل امدإ عراشلا نأ ًامطق نيت «ةياهن ريغ ىلإ
 صضعب ىلإ اهضعب مضي ةددعتم تاهج نم ذخؤت ةيعرشلا ةلدألاو هنيعب فنص نود ًافنص ثيدحلا

 ناميإلا دشي اذكب ناميإلا كلذكف ًاضعب هضعب دشي ناينبلاك نمؤملا نأ امكف ًاضعب اهضعب يوقيل

 هيلع تمرح هسفن لتق نميف هلوقب دارملاو :لاق مث كلذ يف لاطأو ًاضعب هضعب يوقيف اذكب
 ىلإ قوشلا هسفن لتق ىلع هل لماحلا ناك نم اميس ال ىتيؤر لبق ةئجلا هيلع تمرح يأ ةنجلا

 ءهرصب هيلع هللا درق ىزعي يبأ ىلع يذلا بوثلاب هينيع نيدم وبأ حسمف يمعف نيدم وبأ انخيش
 مث كلذ يف كاطأو ل اغشلا نم هيلع تنك امل هب تعمتجا امو ينامز يف ىزعي وبأ ناكو : لاق

 بابلا يف لاقو .ملعأ هللو لمأتف ريخلا نم هيدي الم دقف هبلق يف هرون هللا لعج نمن :لاق

 هبلق نم همالك هعمسأو الإ هديبع نم أدبع «لجو زع هللا ىلوت ام : ةثامعبرأو نيثالثلاو عساتلا
 اي لق» :ةقهشا لوسرت ةرصن ًاشيرق وجهي نأ دارأ امل ناسحل لكي هلوق هيلإ راشأ امك ًامظنو ًارثن
 ناطيشلل قلك لعجي ملف لك هللا لوسر نع حفانت تمد ام كديؤي سدقلا حور نإف ناسح

 ةيخزربلا ةأشنلا ماكحألا ضعب يف هبشت ةرخآلا ةأشن لاقو .كلذ يف لاطأو ًاليبس ناسح ىلع



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا م5١

 الإ ربخلا ظفل هيلع لمحي نأ قيلألا وه اذهو تامف فعو هقشع متك نمم قاشعلا نم هللا ءاقل
 اميف دعب رظانلل رهظ نإو :لاق مث «كلذ يف لاطأو ليوأتلا اذه فالخب حيرص صن انل يتأي نأ

 دبؤملا ءاقشلاب ليوأتلا اذه ضقانت يتلا ةررقملا لوصألا نم هرظن يف رظانلا دعبل وه امنإف هانررق
 ناك نم رانلا نم اوجرخأ  حيحصلا يف ءانلق ام فرع ةعيرشلا نازي رمألا نزوو اهرضحتسا اذإف
 ىهتنا هانلوأ ام الإ قبي ملف ناميإ نم لدرخ ةبح لاقثم نم ىندأ هبلق يف

 لوقي نأ ةيلع ىرتفا نمل بيذكتو خيشلا نع در هدعب نمو مالكلا اذه يفو :(تلق)

 نأ ملعا :ليوط مالك دعب ًاضيأ زئانجلا باب يف لاقو .ملعأ هللاو رافكلا نم رانلا لهأ جورخب
 انلاؤس نأب انل ًامالعإو هيف انتعافش لبقي نأ ديري تيملا ىلع ةالصلا انيلع بجوأ امنإ ىلاعت هللا
 نم لاق نمف هب عراشلا اضر يضتقي ءيشلاب رمألا نإف كلذ انم ىضري ىلاعت هنأو لوبقم هيف

 ىلع وأ هرفك ىلع تام رفاك لع لومحم وهف رانلا ىف دلخم دلاخ هسفن لتاق نإ :ةلزتعملا

 هعفنت هيلع انتالص نأو هسفن لتق نم ىلع ةالصلا بوجوب انلق اذهلف هيلع لصي مل يذلا تيملا
 يف دلخي الف ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق ىلع امأو مهمعز ىلع رانلا يف دولخلا ديبأت نم هعنمتو

 لهأ هيف لخدف .هللا الإ هلإ ال لاق نم ىلع اولص :ًاضيأ ثيدحلا ىفو دحوم الو نمؤم رانلا
 الو لصف ام يي هنأل مهعدبو مهئاوهأب نورفكي ال نيذلا عدبلاو ءاوهألا لهأ عيمجو رئابكلا
 هللا الإ هلإ ال لاق نم ىلع ةالصلاب عراشلا انرمأ امو معت ةركت يهو نم هلوقب ممع لب صصخ

 ةبوقعلا تذخأ نأ دعب اهنم هجارخإب امإو ةاصأ رادلا هلوهد مدعب امإ همحري نأ ديري وهو

 ٌنوْلَمَحَي نَا ٌبيرَح مآل ٠ ىلاحت هلوق يف ةنامئلثو نيسمحلاو ماشا باملا يف لاقو .اهدح

 نم ىلع ذر ةيآلا هله يف نأ معا [4 :توبكنعلا] 44 تروس ام اس نوفي نأ ِتاَعْيَّسلَأ

 لكل ةمحرلا لومشل نايب اهيفو نيدحوملا نم ةيوت ريغ ىلع تام نميف ديعولا ذافنإب لوقي
 امب ماقتنالا نأش يف راج وهف ءالبلاو ماقتتالل ضرعت دقف ىصع اذإ نمؤملا نآل كلذو ءهدحوم

 فوؤرو زواجتمو وفعو رافغ وه ام ثيح نم ةبلحلا هذه يف هقباسي ىلاعت قحلاو هنم عقو
 ةمحرلا ىلإ هنم قبسأ ىلاعتو هناحبس برلاو ماقتنالا ىلإ تائيسلا لعفب هبر قباسي دبعلاف ميحرو

 دق هتاوأو رافغلا مسالا دجو مقتنملا مسالا ءاج اذإف اثم رافغلا وأ ميحرلا مسالاب ةرغغملاو

 # تامين نومي َنِدَلا بيس ّمأ» ةيآلا ىنعمو لاق .يصاعلا ديعلا كلذ نيبو هئيب اولاح

 نم ناسنإلا لخديف دحاولا نآلا يف ةفلتخم نكامأ يفو ةريثك روص يف ةدحاو يهو اهسفن ىرتف
 باب لك نم الخلد هسفن ناسنإلا دجيو رخأت الو مدقت ريغ نم دحاو نآ يف ةينامثلا ةنجملا باوبأ
 كلذلو :لاق ثيدحلا «سأب هللا لوسر اي اهلك اهنم لخدي نم ىلع امف :ركب وبأ لاق امك

 هيضتقي نطوم لك يف مهبلط ثيح نم هنودجيف «ةمايقلا نطاوم يف ةقْيهللا لوسر سائلا بلطي
 يداحلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو هيف رخآلا بلاطلا هدجي يذلا تقولا , 2 طلا كلذ
 امهنيب نكل دحاو ئنعمب حالطصالا يف مهفلاو ةفرعملاو ملعلا نأ ملعا :ةئامعبرأو نيعبرألاو

 : هيف لاقي الو ملاع هنإ : :قحلا يف لاقيف مهظافلأ يف عقاولا زيمتلاك ةلالدلا يف لوقعم زيمت



 هام صاع لك ىلع ةبوتلا بوجو نايب يف :نوسمخلاو سداسلا ثحبملا

 لب [4 : توبكنملا] تي ام َءاَسأ# يتمحر لومشو يترفغم مهتائيسب اوقبسي نأ [4 :توبكعلا] را

 ىلع تام نميف الإ نوكي ال اذهو لاق .مركلا ةياغ اذهو دحوم لكلو مهل ةمحرلاب يل قبسلا

 ءاشي يذلا نطوملا يف هللا ةمحر هتقلت تام اذإ مهنم يصاعلا نإف نيدحوملا ةاصع نم ةبوت ريغ

 ىف امأو رفاكلا قح ىف كلذف .هءاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو ثيدح امأو .هيف هاقلي نأ هللا

 ةرثك نم هللا ءاقل هرك نم «هليوأت يغبنيف باذعلا ةملك هيلع قحي مل نمم نيدحوملا ةاصع قح
 نأ فاخف تافلاخملا نم هلمع امل وه امنإو ًاقلطم ءاقللا ثيح نم هللا ءاقل هرك امف هتفلاخم
 ىلاعت قحلا ةمحر نأ الول :ةئامثلثو نيعبرألاو عباسلا بابلا يف لاقو .لمأتيلف ىهتنا هذخاؤي

 هل قحلا تاذخاؤم لاح نمؤملاف ضرألا هجو ىلع رثأ يصاعلل قبي مل هيضغب ةجوزمم نمؤملاب

 الف اهتبقاع نم فئاخ- ةيصعم اهنأب نمؤم وهو الإ ةيصعم يف عقي ال هتوكل موحرملا بذعملاك
 .مالسلاو رفاك الإ رانلا يف دلخي

 :نوسمخلاو سداسلا ثحبملا

 نايبو صاع لك ىلع ةيوتلا بوجو نايب يف
 بئتذ نود بنذ نم حصت اهنأو اهضقن دعب ولو حصت اهنأ

 هلاق امك ًاريبك ناك ولو رخأآ بنذ ىلع رارصإلا عم ًاريغص ناك ولو بنذ نم حصت يأ
 ةبوث هس وي بنذ كلذ لب ةقباسلا هتبوت لطبت مل بنذلا دواع مث بات اذإو :لاق يلحملا لالجلا

 اهضقن دعب حصت ال اهنأ ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا نع لقنو ءاملعلا روهمج هيلع ام اذه ىرخأ

 ال ليقو ريبكلا بانتجاب هريفكتل ريغص بنذ نع حصت ال اهنإ ليقو هنم بوتملا ىلإ هدوع وهو
 نأ ةبوتلا لوصح ىلع دبعلل دعاسملا نمو :اولاق .ريبك بنذ ىلع رارصإلا بنذ نم حصن

 يحلاصو ءايلوألاو ءايبنألا نم ىلاعت هللا لهأب ةلصولاو نساحملا نم اهيف ام رضحتسي

 نايتإلا بجاولا نم مث نيطايشلاو ةقسفلا نم ىلاعت هللا ءادعأب لصتا بتي مل اذإ هنأو «نينمؤملا
 اهطورش مظعمو سانلا رثكأ نأش وه امك طقف ناسللاب رافغتسالا يفكي الو اهلك ةبوتلا طئارشب
 ثيح نم ًالثم رمخلا هبرش ىلع مدن ول ام جرخيل ةيصعم اهنأ ثيح نم يأ ةيصعملا ىلع مدنلا

 هنوكل نمتو لعف امل عجوتو نزحت هنأب مدنلا مهضعب فرعو ةبوتب سيل كلذ نإف ندبلاب هرارضإ

 هصتخا نم ىلع ىلاعت ىنثأ املو :لاق «ناسنإلا يف باقلأ ةثالثلا هذه لاقيو ميهف الو فراع

 يف هكراش نمب هصاصتخلا نأ انملع ةفرعملا هاطعأ نم ىلع هب ىنثأ امم رثكأ ملعلاب هدابع نم
 قيدصلا لوق يف ةثامعبرأو نيعبرألاو ثلاثلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو هدنع مظعأ ةغصلا

 ناوكألا لاعفتا ىري هنأ «هنع هللا ىضر تبثأ ؛هلبق هللا تيأر الإ ًائيش تيأر ام) هنع هللا ىضر
 يف لاقو .مهفاف قيدصلا ماقم ريغل دهشملا اذه سيلو ةتبلا رثأ هيف نوكلذ سيل هدحو قحلا نع
 ,[11» :فارعألا) ه(َكَلِتلِإ ْرظنَأ هؤيأ َيّر# :ىسوم لوق ىف «ةثامعبرأو نيعبرألاو نماثلا بابلا
 كيلإ تبت :هلوقب هدارم نأ ملعأ .[11" :فارعألا] *« تيل و أَن تذكإ ثم :هلوق ىلإ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءرجلا كلما

 يف مدنلا ةمادتسا اندنع بجي الو :«عماوجلا عمج حرش ىلع هتيشاح» يف لامكلا لاق لعفي مل

 رمألا ماقأ عراشلا نأل هيفاني ام هنم ردصي ال نأب ًامكح مدنلا باحصتسا يفكي لب ةنمزألا عيمج

 املق ًاضيأو قافتالاب نمؤم بئاثلا نإف ناميإلا يف امك لعفلاب لصاح وه ام ماقم امكح تباثلا

 ققحتتو :روهمجلا لاق نيدلا يف يفنملا جرحلا نم ةنمزألا عيمج يف مدنلا ركذتي فيلكتلا يف

 ةئشانلا قوقحلا نم كرادتلا نكمم كرادتو اهيلإ دوعي ال نأ مزعو ةيصعملا نع عالقإلاب ةبوتلا

 نإف هنم يربي وأ هيفوتسي هثراو وأ فوذقملا نم هقحتسم نيكمتب :كرادتيف ًالثم فذقلا دحك اهنع

 ةبوت يف ًاضيأ طقسي امك طرشلا اذه طقس ًادوجوم هقحتسم نكي مل نأك قحلا كرادت نكي مل

 ةبوت يف عالقإلا طرش طقسي كلذكو :ءاملعلا لاق يمدآل قح اهنع أشني ال ةيصعم نع دبعلا

 ققحتب دارملاف : يلحملا لالجلا لاق ءالثم رمخلا برشك اهنم غارفلا دعب ةيصعم نع دبعلا

 لاق «ىهتنا ةبوت لك يف اهنم دب ال هنأ ال اهنع هب ققحتي امع جرخت ال اهنأ رومألا هذهب ةبوتلا
 يذلاو انباحصأ دنع روهشملا وه هرخآ ىلإ كرادتلا نكمم كرادتو مهلوقو «هتيشاح» يف لامكلا

 وأ ملظو لتق نمف هسأرب بجاو كرادتلا نأ «دصاقملا»و «فقاوملا» بحاصو يدمآلا هيلع ىرج

 نمو هنم صتقيل ناكمإلا عم هسفن ميلست وهو ةملظملا نم جورخلاو ةبوتلا نارمأ هيلعف برض

 يف لاقو رخآلا بجاولاب نايتإلا ىلع ةفقوتم هب ىتأ ام ةحص نكت مل نيبجاولا دحأب ىتأ
 يكبسلا نبا لاق . ىهتنا بوصغملا درك هنودب مدنلا حصي ال دق هنأ الإ قيقحتلا هنإ «دصاقملا»

 رافغتسا ىلإ جاتحا نإو هب ىتأ رافغتسالا يف قدصلا مدع هسفن نم ناسنإلا سحأ اذإو :هريغو

 :لوقي يدرورهسلا مامإلا ناكو هيف هقفاويف بلقلا هفلأي نأ كشوي ًاركذ فلأ اذإ ناسللا نأل رخآ
 ءوسلاب ةرامألا هسفن ةدهاجم نمؤم لك لع بجيو ءاملعلا لاق ًارفغتسم بجعلا تفخ نإو لمعا

 ةدهاجم نم كيلع بجوأ يهو اولاق تايهنملا بانتجاو تارومأملا لعف ىلع هعواطت مل اذإ

 ىفو ىرخأ ةيصعم ىلإ ةيصعم نم كجاردتساب يدبألا ككاله ديرت سفنلا نأل رهاظلا كودع

 بتف مومذم لعف ىلع ءوسلاب ةرامألا كسفن كتبلغ نإف هتمدقم يأ رفكلا ديرب يصاعملا ثيدحلا
 لعف نع كسفن علقت مل نإف «ىلاعت هللا ءاش نإ ةبوتلاب هلعف رثأ كنع عفتريل روفلا ىلع ًابوجو
 توملا وهو تاذللا مذاه ركذتف هب ذاذلتسال وأ هنم جورخلا نع كقوعي لسكل مومذملا كلذ

 نإو نيرساخللا عم رسختف سانلا نم ريثك يف دهاشم وه امك ةبوت ريغ ىلع كذخأ امبرف هتآجفو

 مل ام لبجلا كدكدت دنع تملع ينإف الوأ اهتبلط تنك يذلا هجولا ىلع كتيؤر بلطأ ال : يأ
 ىل الإ كلذ تلق ام كنأل ىنارت نل :كلوقب :يأ نينمؤملا لوأ انأو بر اي كنم هملعأ نكأ
 يَ نأ :هلوقب ناميإلا ناميإلاب دارملا نأ الولو «ملعلاب ال ناميإلاب هقحلأ كلذلف ربخ وهو
 نمؤم نكي مل ةملكلا هذهب نكلو هلبق اوناك نينمؤملا نإف ةيلوألا تحص آم [#14 :فارعألا]

 نأ خايشألل يغبني ال : ةثامعبرأو نيسمخلاو سداسلا بايلا يف لاقو .ملعأ هللاو كلذ يف لاطأو

 الإ هتكرح هل ملست الو سلجملا يف نمب ناسحإلا هعم ىقبي يذلا دجولا ةكرح ديرملل اوملسي

 هنأ نيرضاحلا فرعي نأ الإ سلجي نأ هيلع نيعت سلجملا يف نمب نسحأ امهمو باغ نإ



 تا صاع لك ىلع ةبوتلا بوجو نايب ىف :ثوسمخلاو سداسلا ثحبملا

 وأ كنم قبس يذلا بنذلا ةدشل كنع هوفعو ىلاعت هللا ةمحر نم طونقل كعالقإ مدع ناك

 موقلا الإ هللا ةمحر نم طنقي ال هنإف اذه ىلع كير باقع ففخف تيصع نم ةمظع راضحتسال

 إف كطونق نع عجرتل وه الإ اهب طيحي ال يتلا ىلاعت هللا ةمحر ةعس رضحتساو نورساخلا

 يكبسلا نبا مالك رخآ اذه مهل هتبوقع بناج نم حجرأ نيدحوملا ةاصعل ىلاعت هتمحر بناج

 هدابع ىلع هب ىلاعت هللا نم ام مظعأ نم ةبوتلا نأ يخأ اي ملعاو .ةيوتلا ثحبم يف هللا همحر

 ةبوتلا كرت نم ةيوتلا انل حصي مل نإف ةبوتلا كرت نم ةبوتلا انيلع بجاولاف ةبوت انل عقي مل نإف
 أدبأ ءاود الب ءاد انل مث امو انشع ام ًادبأ اذكهو ةبوتلا كرت ىلع رارصإلا نم ةبوتلا انيلع بجو
 ىلهأ نم اّرصم تام نم ىلع اهب نمب ةصاخ ةمحر هللف هلك كلذ نم ءيش انل حصي مل نإف
 كلذ دبعلا ىلع ردقملا وه ىلاعت هللا نأ دوهش ىلإ عوجرلا يه ةبوتلا ةقيقح نأ ملعاو .مالسإلا

 لوقي هب ذخأيو بنذلا رفغي اير هل نأ نأ ملعف ديعلا بنذأ اذإ' ثيدح ىنعمو قلخي نأ لبق بنذلا

 نم تنعش ام لعفا يأ ؛كل ترفغ دقف تعش * ام لعفأ ةئلاثلا وأ ةيئاثلا يف هل لجو زع هللا

 .مهقاف مدن ريغ نم بلذلا رفغي أبر هل نأب ملعلا هيفكي الق كل رفغأ ينرفغتساو مدناو يصاعملا

 بوجو ىلع | ليلد مظعأ نمو «تاحوتفلا» نم نيعبسلاو عبارلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاق

 رمأف [0 :ررنلا 4مم كلَ توئيؤملا هيَ اَكيِمج ملأ لإ اوُيوُثو# :ىلاعت هلوق ًاروف ةبوتلا
 تباَث ّمّثط ىلاعت هلوق نومضمب مهمالعإب اوفلاخ اذإ ةجحلا مهنقل مث ةبوتلاب هدابع ىلاعت هللا

 لثم انبتل انبر اي انيلع تبت ول ةمايقلا موي كلذ نع اولئس اذإ !ولوقيل اوبوتيل 1١4[ :ةبوتلا] «ٌرهْتْلَع

 بر اي كمرك ينرغ لوقيل ١[ :راطفنالا] 4( ريكلا َكْيَرب َكّرَغ ام ٌنكَضِإلا مأكي# :ىلاعت هلوق

 الإ ميلعتلا اذه سيلو ًابوبحم ناك اذإ اهب هجاحيل ةجحلا مصخلا ميركلا ميلعت باب نم اذهف

 0 ةبوتو اهب عوطقم دبعلا ىلع هللا ةبوت نأ ملعاو لاق .مهفاف ةصاخ ءادعسلل

 اعت هللا ملعب لهجلاو اهطورشو اهدودح ءافيتساب ملعلا مدعو للعلا نم اهيف امل ناكمإلا

 هلوق ىنعمف ريغ ال لاؤسلاو فارتعالا ةبوتلا نم وه هظحو هيلع بوتي نأ هبر لأسي فراع لكف
 لعق امك ءاعدلاو فارتعالا ىلإ اوعجرا يأ ١*[ :رودلا] 4تويمرمْلا َدّيَأ اصيب هلأ َلِإ اريوئو»

 نع ةرجشلا نم هبرق نكي مل هنأل ىنعملاب ال ةروصلاو لعفلاب مكل ًاميلعت مالسلا هيلع مدآ مكوبأ
 ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا امأو لاق .ريغ ال رادقأ ذوفن ضحم ناك امنإو ةمرح كاهتنا الو ليم

 .اهقوف ام ىلإ رظنلاب ةدومحم ريغ ةلاحلا هذه نأ ىلع كلذ هل ملسيف دجو بحاص ال دجاوتم

 روصلا يف :ةمايقلا موي قحلا يلجت يف ملسم ثيدح يف ةئامعبرأو نيتس ىفوملا بابلا يف لاقو

 نم لجت يف ىلاعت هركني ال يذلا ره ناسحإلا ماقم بحاص نأ ملعا : : موق نم راكنإلا عقي نيح

 ماقم يف هيلجت يف هركني ناميإلا ماقم بحاصو ناميإلاو مالسإلا ماقم زواج هنأل تايلجتلا

 أمنإ ناسنإ لك نإف «ناسحإلاو ناميإلا ماقم يلجت يف هركني مالسإلا ماقم بحاصو ناسحإلا
 وأ ةيؤر ناسحإلاو قيدصت ناميإلاو لمع مالسإلا نأ ىفخي الو ايندلا راد يف هقذي مل ام ركدي
 .داهشإلا ناسحإلا طرشو داقتعالا ناميإلا طرشو دايقنالا مالسإلا طرشف ةيؤرلاك



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا مام

 ءيش هيلع يقب ناك نإ هنإف ميظع رطخ هيفف ىلاعت هللا ملع يف ام ملعي ال وهو ةدهاعملا قيرطب

 َندَلأ# مهيف ىلاعت هللا لاق نم كلس يف مظتنيف دهعلا كلذ هضقن نم دب الف تافلاخملا نم

 مدآ نم ةبوتلا ماقمب ةفرعم لمكأ دحأ نكي ملو [597 :ةرقبلا] 4 قِجَّتِس ِدْحَب ْنِم هلأ ٌدَهَع َنوُصْفني
 امك دوعي ال هنأ ىلع ىلاعت هللا دهاع هنأ لقن امو هبر اعدو هبنذب فرتعا ىتح مالسلا هيلع

 يف نإف مالسلا هيلع مدآ هيبأ قيرط كلس نم هسفنل حصانلاف ةبوتلا ةحص يف مهضعب هطرتشا

 نأ الإ ةيهلإلا رادقألا ةمواقمو ةوقلا ءاعدا نم ىفخي ال ام فشكلا لهأ دنع ممصملا مزعلا
 دقو ررحيو لمأتيلف . ىهتنا لاحم كلذو ًالالقتسا هيلإ رمألا لكو نإ دوعي ال هنأ كلذب دصقي

 يسفن ىلإ ينتلكوو كتدابعل ينتغرف ول بر لاق هنأ ليئارسإ ينب دابع نم رباكألا ضعبل عقو
 هيلع لخدي ال نأ رمأو مويلا كلذ ةاروتلا حتفف ءديبعلا نم دحأ هلعفي مل ام ةدابعلا نم كتيرأل

 ائيلع ىلاعت هللا صق امو .ةئيطخملا يف عقو ىتح رصعلا فصن ءاج امف هبر نع هلغشي دحأ

 ىلع ةزرابلا هلامعأ نزوب الإ فلكي مل دبعلا نأ ملعف هب هللا مهبدأ امب بدأتنل الإ رباكألا عئاقو

 نم ناك امو هللا ركشيلف ةعاط نم ناك امف هظح لعف لك ىطعيو ةنسلاو باتكلا قفو ىلع هيدي

 ةينلاب حابملا بلق ًافراع ناك نإف هماقم بسحب هيف وهف حابم نم ناك امو هللا رفغتسيلف ةيصعم
 وأ ءيش لعفل رايتخالاب هيلع لغشي نأ دبعلل سيل ةينابرلا فتاوهلا ضعب يفو دومحم ءيش ىلإ
 ىلع اندمح ةعاط ناك نإف هقح هيدي ىلع هانزربأ ام يطعي نأ هيلع امنإو لبقتسملا يف هكرت
 نم انرفغتساو هيلع انريدقت ىلع اندمح ةيصعم ناك نإو اهيف هريصقت نم انرفغتساو هل اهتمسق

 نأ دبعلل سيئ هلوقو .ىهتنا هماقمب قئاللا وه ام لعف ًاوهسو ةلفغ ناك نإو انرمأ ةفلاخم هياكترا

 نأل اهرطاوخ درو سفنلا ةدهاجم يفاني ال لبقتسملا يف هكرت وأ ءيش لعفل رايتخالاب هبلق لغشي
 لعفل ةراختسالا يفاني ال كلذكو تدجو اهنأل نامزلا لبقتسم يف ال ةنهارلا ةلاحلا يف كلذ

 خيشلا لاقو .ملعأ هللاو رومأم لك كلذ ىلع سقو اهب ررمأم ةراختسالا نأل لبقتسملا يف ءيش
 ىلع هبر دهاعي يذلا ديعلا ولخي الف ةلمجلابو : ليوط مالك دعب «تاحوتفلا» يف نيدلا ييحم

 يف ةلز هنم عقي ال هنأ ىلع ىلاعت هللا هعلطأ نمم نوكي نأ امإ لبقتسملا يف هلعف وأ ءيش كرت

 الف حيحصلا ماهلإلا كلم ناسل ىلع كلذب ىلاعت قحلا هملعأ نمم ناك نإف ال مأ لبقتسملا

 ىلع ىلاعت هللا هعلطي مل ناك نإو دوعي ال هنأ هملع دعب دوعي ال نأ مزع ىلع ةدهاعملل ةدئاف

 ناسحإلا ماقم ءارو نأ ءهنع ىلاعت هللا يضر افو نب يلع يديس مالك يف تيأر :(تلق)

 نيتسلاو يناثلا بابلا يف لاقو .ملعأ هللاو هريغ دحأ مالك يف كلذ رأ ملو .ناقيإلا ماقم

 ةثارولا يف انقوذ ةياغ امنإو اهيلع ملكتنل لسرلا تاماقم ىف انل قوذ ال هنأ ملعا : ةئامعبرأو

 «ىلو الإ ءايلوألا ىف الو «ىبن الإ ءايبنألا ىف الو ؛لوسر الإ لسرلا ىف ملكتي الق .ةصاخ

 ا 1 ١ . ىهلإلا بدألا ره اذه

 قا يب هب لجو رع هلل يبو نم ةيرف | بأ ميلشإ له يف دب ةهجملا كلت هللا ظفحي هب لجو زع هلل ىلو نم ةيرق وأ دلب وأ ميلقإ لك ىف دب ال :لاتو 68



 ه4 صاع لك ىلع ةبوتلا بوجو نايب يف :نوسمخلاو سداسلا ثحبملا

 دهع ًاضقان ريصيف دوعي نأ هيلع ىلاعت هللا ىضق نمم نوكي دقف دوعي ال هنأ ىلع هللا دهاعو كلذ
 رادقألل ةضراعمو ةرباكم دوعي ال نأ ىلع همزعف دوعي هنأ ىلع هللا هعلطأ ناك نإو هقاثيمو هللا

 لهج يذلا الو ملع يذلا ال لبقتسملا يف لعفلا كرت ىلع ةدهاعملل ةدئاف ال لاح لك ىلعف

 امو مالسلا هيلع مدآ مهوبأ لعف ام اولعفي نأ الإ هدابع نم ىلاعت حلا اهبلط يتلا ةيوتلا تسيلو

 هراعشإل هنم ةبوتلاو بنذلا ىلع رارصإلا مدع الإ هب فلكي عوقولا دعب رمأ يصاعلا ىلع يقب

 ةالص تقو هيلع لخدي نأب بنذلا ىلع رارصإلا مهضعب دحو لجو زع هللا رماوأب نواهتلاب

 لقأ وه ام ادع ام رصم وهف ًاروف بنذلا بقع بتي مل نم :مهضعب لاقو «بتي مل وهو ىرخأ

 رادقم انفرع امو ةعاس ىصاعلا نورظتني مهنأ درو هنإف نيبتاكلا ماركلا ةكئالملا راظتنا ةدم نم

 ام دوعي ال نأ معلا ىلع ةدهاعملا بوجو مدع ديؤي اممو اهريغ وأ ةيكلفلا يه له ةعاسلا هذه

 هيف ركذي مل هنإف هرخآ ىلإ هب ذخأيو بنذلا رفغي ابر هل نأ ملعف دبعلا بنذأ اذإ ثيدح يف درو
 ةيطرشلاب هدرفأف ةعورشملا ةبوتلا ةحص مزال نم هنأ ىأر هطرش نم لعلو دوعي ال نأ ىلع مزعلا
 ملاظملا در مهدارفإ كلذكو مدنلا عوقو مزال نم هنأ عم ةيطرشلاب بنذلا نع عالقإلا درفأ امك

 .ملعأ هللاو اهلهأ ىلإ

 ؟توملا ىلإ ةبسصصتسملا تاماقملا نم ةبوتلا لهف :(تلق نإف)

 ٍذئيحف اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح اهب ًايطاخم دبعلا ماد ام ةيقاب يه معن : (باوجلاف)

 خيشلا لاق .ناميإلا كلذب ريخ- نم هبستكت ام الو اهتاميإ ًاسفن عفني الف قلغيو ةبوتلا باب دسي
 ىتح بابلا هيلع قلغي امنإو ةبوتلا نم هعنمي باب هل قلغي ال نمؤملا نأ ىفخي الو :نيدلا ييحم

 يف ناميإلا رارقتساب هرهظ ءارو هكرتو هزواج دقو هنود قلغي فيكو ءهدبلق نم هئامبإ جرخي ال
 دعب دتري الف لخد ام هدعب هنم حرخي ال ىتح هناميإ ىلع بابلا اذه ىلغ هتداعس نم ناكف هبلق

 نمؤملاب ةمحر ةبوتلا باب قلغ نأ ملعف هنم جرخي باب ناميإلل كانه سيل ذإ ًادبأ نمؤم كلذ
 نم نيعبسلاو ثلاثلا بابلا نم ةثامو نيثالثلاو سداسلا بارجلا يف خيشلا هركذ رفاكلاب ةمضن و

 كشويف اوقدصت# ملسم ثيدح يف ةاكّرلا يف نيعبسلا بابلا يف لاقو .«ةيكملا تاحوتفلا»

 ةبوتلل ةردابم ةقدصلاب ةعراسملاب رمألا هيف ثيدحلا "اهلبقي نم دجي الف هتقدصب ىشمي لجرلا

 .ًارافك وأ نينمؤم ةهجلا كلت لهأ ناك ءاوس

 ىلع تايآلاو روسلا ضعب ليضفت يف درو ام :ةثامعبرأو نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو
 لضافتلاف ىلاعت هللا مالك هلك هنأل هيف لضافت ال ولتملا نأل ولتملا ىلإ ال يلاتلا ىلإ عجار ضعب
 يف لاقو .ررحيو لمأتيلف مالكلا يف ال اهب ًاملكتم اهنوك ثيح نم هيلع ةيآلا يه ام ىلإ عجار
 «تانسحلا نم تلعف ام :هل لوقيف لجو زع هللا يدب نيب ةمايقلا موي خيشب ىتؤيا :ِةْلَه هلوق

 اي : ةكئالملا لوقتف ةنجلا ىلإ هب هللا رمأيف بذاك هنأ ملعي هللاو اذكو اذك تلعف بر اي :لوقيف

 : (هتبيش بذكأ نأ هنم تيحتسا ينكلو كلذ تملع دق :ىلاعتو كرابت هللا لوقيف «بذاك هنإ بر



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجملاو تيقاويلا نم ىئاثلا ءزجلا م5

 لبقي مل اذهلو لبقت مل راضتحالا ىلإ اهرخآ نإف فيلكتلا لاح ةبجاولا ضئارفلا نم ةبوتلا نإف

 . ىهتنا كوعرف ناميإ

 نوعرف ناميإ لويقب لوقي نيدلا يبحم خيشلا نإ لاق نم ىرتفاو هللاو بذكف :(تلق)

 ؟بنذ اهذعب ام يتلا حوصنلا ةبوتلا ديعلا نم حصي ىتمف - (تلق نإف)

 ال ديعلا بوتي كانهف ىصاعملا نم هيلع ىلاعت هللا هردق أم عيمج ىفوتسا اذإ : (تاوجلاف)

 قلخي ىلاعت قحلا ماد امو يصعي هب ام دجي مل هبر يصعي نأ دارأ ول ىتح ًاحوصن ةبوت ةلاحم

 لاق دقو . ةبوتلاب هرمأ لب ىدس ىلاعت قحلا هكرث ام نكلو ةلاحم ال عقاو وهف دبعلل ةيصعملا

 املإو ةيهلإلا ةدارإلا نايصع طق دبعل حصي ال : ةثامكلتو نيسمخلاو سماخلا بابلا يف خيشلا

 ةعاط نم مزلي الو ةدارإلا عاطأ رمألا عاطأ نمف هيلع ةدارإلا ناطلس ةوقل رمألا نايصع هل حصي
 ةبوتلا يف طيرفتلاو كايإو ةدارإلا ةقفاومب ال رماوألا لعفب ةطونم ةداعسلاو رمألا ةعاط ةدارإلا
 عساتلا بابلا يف كلذ ىلع مالكلا خيشلا طسب دقو ءهدر عيطتسأ ال يلع ردقم اذه لوقتو

 :ىلاعت هلوق يف :لوقي هنع هللا يضر نيدلا ييحم خيشلا ناكو .هعجارف ةئامثلثو نيتسلاو

 لدبو هتيوت هللا لبق , نم ةمالع نم نأ ملعا | ":ناقرفلا] تم مهتاَميَس سَ لد تكليلزأت

 ملعيلف دبعلا هركذت بنذ لكو تيحم اهنوكل هبونذ نم ًائيش ركذتي ريصي ال نأ تاتسح هتائيس هللا

 ىسنأو هبنذ هتظفح ىسنأ دبع ىلع هللا بات اذإ : يناربطلا ثيدح هديؤيو ,ىهتنا لدبي مل هنأ

 . ملعأ هللاو ررحيو لمأتيلف رهظلل ةمصاق يهو هيلع دهشت نأ صضرأللا نم هملاعمو هج راوج

 بيذاجملاك ةيصعم اهنوكل يدتهي الو يصاعملا يف عقي نم هللا لاجر نم نإ :(تلق نإف)

 ؟ةيوتلا ّّش ءالؤه مكح امف لاوحألا بابرأو

 مالكلا خيشلا لاطأ دقو فيلكتلا لاوزل حابم يف فرصت نم مكح مهمكح :(باوجلاف)

 مهعوقو يف للجو رع هللا لهأ نأ رمألا لصاحو :لاق مث نيتئامو نيرشعلا بابلا يف كلذ ىلع

 نم نكل يصاعملا نم مهيلع هردق ام ىلع ىلاعت هللا مهعلطأ لاجرو نوظوفحم وأ نوموصعم

 هكرتن نأ ريغ نم هقدصن نم ةروصب انيلع بذك نمل رهظن نأ انل ًاثح ثيدحلا اذه يف نأ ملعا

 ضعب لأس :لاقو .سانلا عم ةفصلا هذهب نوكتل الإ كلذب انربخأ ام عراشلا نإف انب قحلي

 نوكي ال ةفالخلا ماقم هرس يف ىلاعت قحلا هل لاقق هدلول هماقم يطعي نأ لجو زع هبر باطقألا

 داسل يلع .بلاطلا ىلع ىلاعت هللا حتقي دقو :لاقو . لاومألا وأ مولعلا يف كلذ امنإ ةثارولاب

 تانقأو كلذ يل عقو دقو : لاق ( ةيحيش ع و هللا عم هبدأ نسحل خيشلا دنع نكت 4 مل مولعب هخيش

 .هلاؤس لبق لاب ىلع طق ىل رطخت مل ًامولع بلاطلا



 هك صاع لك ىلع ةبوتلا بوجو نايب ىف :نوسمخلاو سداسلا ثحبملا

 نع مهئانف عم مهيلع ًاردقم هوأر ام لعف ىلإ اوردابف يصاعم اهنوك ثيح نم ال لاعفأ اهنإ ثيح
 ةعيرشلا ناسل ءالؤهف يصاعملاو تاعاطلا نم ىلاعت هللا ةرضح نم دعبيو برقي ام دوهش

 يف هللا دنع ءالؤه مكح نوكي امبرو مهيلع ةبوتلا بوجوو مهنايصعب مهيلع يضقي ةرهطملا

 ينعلطأ بيرغ ءانف اذهو :خيشلا لاق .ةيصعم مأ وه ةعاطأ يردي ال ارمأ لعف نم مكح ةرخآلا

 . ىهتنا هقاذ نم هللا لاجر نم نأب يملع عم ًادحأ هلاجر نم قلأ ملو ساف ةئيدمب هيلع ىلاعت هللا

 كلذ نأو ظوفحملا حوللا يف هيلع ىلاعت هللا هردق ام ىلع يلولا علطا اذإف :(تلق نإف)

 دبعلا نيب ةحيبق يصاعملا روص نإف هدوهش نم حيرتسيل هلعف ىلإ ةردابملا هل لهف هيف رييغت ال
 ؟هبر نيبو

 امك ردقلاو ءاضقلا مكحب عقيو اهتقو يتأي ىتح ربصي لب كلذ هل زوجي ال :(باوجلاف)

 هيلع بجي امنإ ارطفم حبصي هنأ ناضمر نم موي يف ضرمي هنأ ىلع هللا هعلطأ نمل زوجي ال هنأ
 .رطفلل حيبملا ضرملا دجوي ىتح كاسمإلا

 ؟ةبوتلا نم ةبوتلا ةبوتلا طرش هلوقب مهضعب دارم امف :(تلق نإف)

 طخسي اميف عوقولا نم ًاظوفحم نوكي ىتح ىلاعت هللا ةبقارم نمدي نأ هدارم :(«باوجلاف)

 مهلوقب نوديري دقو اهنم بوتي الو طق اهب حضتفي ةريرس هل نوكي الف ًارهاظو ًانطاب هيلع هللا
 اذه دارم نإ لاقي الف هسفنل ًاماهتا اهصولخ مدعل لبقت له هتبوت ىري ال نأ ةبوتلا نم ةبوتلا
 يف كلذ ىلع مالكلا خبشلا طسب دقو موقلاب شحاف نظ كلذ نإف اهكرت بجي ةبوتلا نأ لئافلا
 .«ثاحوتقلا» نم نيعيسلاو ثلاثلا بايلا

 رثع نم لق ةقيقد ةلأسم انهو :هصن ام ةاكزلا يف نيعبسلا بابلا يف خيشلا ركذ :(ةمتاخ)

 اذإ كلذو لاوحألا ضعب ىف ةبوتب فصوي ال دق ىلاعت هللاب فراعلا نأ ىهو انباحصأ نم اهيلع

 الو ةئنطاب الو ةرهاظ ال ةكرح هسفنل فراعلا دجي الف هدحو لعافلا وه هنأ هل ىلاعت هللا فشك
 ال مأ ةبوت اذه لثم نم روصتي لهف ىلاعت هلل هلك رمألا دجيو رمألا نم ًائيش الو ةين الو المع
 ةلزنمب نوكي وأ فشكلا اذه عم هتبوت لبقت لهف بات اذإ هنإ مث لاوحألا بولسم هسفن ىري هنإف

 تلسف هبلق برغم نم هل تعلط دق ةقيقحلا سمش نإف اهبرغم نم سمشلا عولط دعب بات نم

 نمو هيف مهئاوطنال نيبرقملا عيمج ىأر دقف ةظقيلا يف يَ ًادمحم ىأر نم :(لاقو)

 .نييبنلا عيمج يدهب ىدتها دقف هيدهب ىدتها

 اذه عم نكل هلحم يف هعضو همكح وهق ملاعلا يف رهظ ام لك نأ ًائيقي ملع اذه دهش نمو

 هللا قلخ ضغبأ نم تنك :لاقو .طلغلاو كايإف عراشلا هركنأ امل راكنإلا نم دب ال دهشملا

 تفخ ىتح ةنس رشع نامث وحن كلذ ىلع تيقبو قيرطلل يلوخد لوأ يف عامجللو ءاسنلل ىلاعت



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا كش

 نمم نوكي امنإ حلاصلا لمعلا نم اهوحنو ةبوتلا لوبق نإف لاوحألا بعصأ وهو ؛هلاعفأ عيمج

 دبعتلا نع فشكلا اذه يف قحلا نع ءيش جرخي مل انهو دبعلل لعفلا ةفاضإ باجح فلخ وه

 جرخي مل هدحو هفيرصتو ىلاعت قحلا دي يف وه لب هنم هلبقتي ىلاعت هللا نأب فصوي ىتح
 يذلاو خيشلا لاق . قحلا كلم يف هنأ هدهشم يف سيل ءيشب يتأي نمم وه امنإ لوبقلا عوضومو

 دبعلا ال دبعلا ىلع باوتلا وه انه ىلاعت هللا نوكيو فشكلا اذه عم ةبوتلا روصت هب لوقأ

 . ىهتلنا

 نم دب الف «عطقني الو قدي فيلكتلا هب طونملا يرشبلا ءزجلا نأ يل رهظ يذلاو :(تلق)

 الإ دبعلا ذحاؤي ال هللا نإف هتذهاؤم تحص هبو هجولا كلذ نم هيلإ لعفلا ةبسن دبعلا دوهش

 . ملعأ هللاو هتيرشب ءزج نم هاوعد بسحب

 :نوسمخلاو عياسلا ثحيملا

 بلقلا ىلع ةدراولا رطاوخلا نازيم نادب يف

 هنزف رمأ يخأ اي كبلق يف يقلأ اذإو :هللا همحر يكبسلا نبال «عماوجلا عمج# يف لاق

 اكوكشم وأ هنع ًايهنم وأ هب ًارومأم نوكي نأ امإ لاوحأ ةثالث نم كلذ ولخي الو عرشلا نازيمب
 نأ وه لوألا لاحلاف ءاملعلا حالطصا يف رطاخلاب بلقلا يف يقلأ يذلا اذه نع ربعيو لاق .هيف

 ىلاعتو كرابت نمحرلا نم هنأل هلعف ىلإ دبعلا ردابي لب هيف ريخأتلا يغبني الف هب ًارومأم نوكي
 ةفص ىلع هئم هعوقو دبعلا يشخ نإف هلعفيل هلابب هرطخأ ثيح ريخلا هب دارأ نإ هب دبعلا محر
 لمعلا اذه حاتتفا نأل ةفصلا كلت ىلع لمعلا كلذ عوقو يف هيلع سأب الف ءايرو بجعك ةيهنم

 ءايرلل ًادصاق اهعقوأ نإف هل ةدوصقم ةمومذملا ةفصلا كلت نوكت ال نكل «صالخالا ىلع ًالوأ
 الف هنع ًايهتم رطاخلا نوكي نأ وهو يناثلا لاحلاو ًابوجو هنم رفغتسيلف كلذ مثإ هيلع ناك ًالثم
 لام نإف «ناطيشلا نم هنإف ةرملا دعب ةرملا هدري نأ دبعلا ىلع بجي لب هلعف ىلإ ةردابملا ىغبنت
 يف ىقلأ ام نوكي نأ ثلاثلا لاحلاو ليملا اذه نم هللا رفغتسيلف عقي مل نكلو هلعف ىلإ دبعلا
 لمعلا نع كاسمإلا بدألا نمف هنع يهنم مأ هب رومأم وهأ دبعلل رهظي مل نأب هيف ًاكوكشم بلقلا

 نأ تملع ببح ىنعم هللا ىنمهفأ املف هي هللا لوسرل ببح ام ةفلاخمل تقملا ىسفن ىلع
 نآلا انأو «ينع ةهاركلا كلت تلازف لجو زع هللا بيبحتب نهبحي امنإو ًاعبط نهبحي ال نأ دارملا
 ركذ يف لاطأو يعيبط بح نع ال ةريصب ىلع كلذ يف ينأل ءاسنلا ىلع ةقفش قلخلا مظعأ نم

 .ةيآلا [4 :ميرحتلا] 4ُليِرَبِحَو ٌهدلْوَم ٌره هلأ نإ ِهيِلَع اًرههظَت نإَو# :ىلاعت هلوق

 «تايحوتفلا» نم نيرشعلاو يناثلا بايلا يف ًاضيأ ةيآلا هذه ىلع مالكلا مدقتو : (تلك)ر

 :ىلاعت هلوق يف هدابع ىلإ قلخلا ىلاعت قحلا بسن امنإ :لاقو .ملعأ هللاو بجعلا رت هعجارف

 مهنسحأ ىلاعت هللا نكلو نيقلاخ مث نأ تبث هنإف ١4[ :نونمؤملا] َنيِقِيْلَ نَسَعْل دما كرابتق#



 نو بلقلا ىلع ةدراولا رطاوخلا نازيم نايب يف :نوسمخلاو عباسلا ثحبملا

 كش اذإ :هللا همحر ينيوجلا دمحم وبأ خيشلا لاق مث نمو يهنملا يف عوقولا نم ًارذح هب
 عوقولا فوخ لسفي الف اهنع ًايهنم نوكيف ةعبار مأ اهب اهب ًارومأم نوكيف ةثلاث لسغي نأ ءىضوتملا

 ققحتي و هب رومأم تيلثتلا نأل لسغي هنأ دمتعملاو : «هتيشاح» ىف لامكلا لاق هنع ىهنملا ىف

 ييحم خيشلا مالك امأو .«هتيشاحهو «عماوجلا عمج» حرش مالك ىهتنا هب يتأيف ةلسغلا هذه لبق
 بلق ىلإ ءارفس ىلاعت هلل نأ ملعا : : نيتئامو نيتسلاو عبارلا بابلا يف لاقف رطاوخلا يف نيدلا

 هب ارلسرأ ام نودؤيف هيلع مهرورم نامز الإ دبعلا بلق يف مهل ةماقإ ال رطاوخلا نومسي هذبع

 نم ددع ىلع ةليللاو مويلا يف ذ رطاخل فلأ نوعبس مهو مهتاوذب ةماقإ ريغ نم دبعلا كلذ ىلإ

 مهنإف ءارفسلا ءالؤه نع يخأ اي لفغت الف نوصقني الو نوديزي ال موي لك رومعملا تيبلا لخدي
 افصتم كودجو نإو دوصقملا وهف ةظقيلاب افصتم كودجو نإف نوتيثي الو افويض كتحاسب نورمي

 مهرغنل ظقيتت مل نإو كنوتوفي ال مهنإف تظقيت نإف ظقيتتل كباب ىلع مهرورم يف أورفت ةلفغلاب
 ىلاعت قحلا اهلعج ةسمخ رطاوخلا ةدعو :لاق مم .كلذ يف لاطأو .مهبر ىلإ اوعجرو كوكرت

 ارظح- ثلاثلاو ابدن يناثلاو ابوجو دحاولا قيرطلا ىلع يشمتو بلقلا ىلع اهيلع يشمتل كل
 لباقي ًاكلم قرطلا هذه نم قيرط لك يف ىلاعت هللا لعجو ةحابإ سماخلاو ةهارك عبارلاو
 . ىهتنا ةحابإلا قيرط !ذع ام ناطيشلا هي هرمأي ام دضب دبعلا رمأي ناطيشلا

 صاخ وفعلا مأ سائلا لك قح يف رطاوخلا هذه نع ىلاعت هللا وفع لهف :(تلق نإف)

 ؟ ههضعبي

 مُكيشَأ هي ام اوُدبُت نإَو# : ىلاعت هلوق نإ لوقي نم دنع مهضعبب صاخ وه :(باوجلاف)
 نود ةماعلا قح يف ةخوسنم وأ ةخوسنم ريغ [144 : ةرقبلا] هلأ دب مكَبِساَعي امي ةركحت وأ

 ةنوحشم موقلا بتك نكلو ةمألا لك قح يف ةماع يهف ةخوسنم اهنإ لوقي نم دنع امأ (ةصاخلا

 ام ةئامعبرأو نيرشعلاو يناثلا بابلا يف خيشلا ركذو .رادلا هذه يف رطاوخلاب مهل ةذخاؤملاب

 نأل ىلاعت هللا اهفرش ةكمب الإ اندنع رقتست ال يتلا رطاوخلا نع افع دق ىلاعت هللا نأ ملعا :هصن
 نب هللا دبع ىنكس ببس ناك اذهو لاق ءاهيف ملظلا دارأ نم ذحاؤي ىلاعت قحلا نأ درو عرشلا

 نع هبلق عنمي نأ هتردق يف سيل ناسنإلا نإف هنع هللا يضر هسفنل ًاطايتحا فئاطلاب سابع

 دعب دوجولا ةلح قلخلا هوسكيف هملع يف دوهش نع هقلخي ًائيش قلخ اذإ ىلاعت هنأ كلذو ًاقلخ
 مدقت نع الإ هقلخي ال ًائيش هيدي ىلع هللا قلخ اذإ دبعلا فالخب قلخلا دوهش يف ًامودعم ناك نأ
 قلخ نيب قرفلا لصحف اهلثم عدبي وأ اهلثم قلخي نأ ديري ةدوجوم نايعأ نم روصت يأ روصت
 «لبه لعأ :ةئثامعبرأو نيتسلاو سماخلا بابلا ىف لاقو .لاقي ال اذه نم رثكأو دابعلا قلخو هللا

 نم ىلفسلا ةبتعلا يف سانلا هؤطي يذلا رجحلا وهو ةيلهاجلا يف دبعي ناك منص وه لبه لعأ
 .طاليلا هقوف كولملا طلبو ؛ههجو ىلع بوبكم نالا وهو ةبيش ينب باب

 ًاعرشو ًالقع فالخ الب اندنع دماحملا ىلعأ :ةثامعبرأو نيتسلاو عباسلا بابلا يف لاقو



 رباكألا دئاقع نابب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا م4

 ملظب هلوق ةيآلا يف ركن امنإ ًأظوفحم وأ ًاموصعم نوكي نأ الإ هماقم ىفقانت يتلا رطاوخلا
 نأ ملعأ ةئامثلثو نيتسلاو عساتلا بابلا مولع يف ١ لاقو . ىهتنا ملظ لك مرحلاب ن :كاسلا بنتجيل

 ام ثيح نم دبعلا هب ذخاؤيف لمع مالكلاو ملكتي وأ لمعي مل اذإ ًاروفغم ناك امنإ سفنلا ثيدح

 مهلا لخدي الو هناسل ثيح نم هنع لأسيو كلذب ذخاؤي دبعلا نإف ةميمنلاو ةبيغلاك هب ظفلتم وه

 كلذلو سفنلا ثيدح فالخ عرشلا يف رخآ مكح هل ءيشلاب مهل ١١ نأ سفنلا ثيدح يف ءيشلاب

 عقوأ ءاوس ميلأ باذع نم هقيذي هنأ ربخأ هللا نإف ملظب داحلإ يكملا مرحلا يف ديري نمك نطوم
 مهلاب ذخاؤم ريغ هنإف يكملا مارحلا دجسملا ريغ يف امأو عقي مل مأ هدارأ يذلا ملظلا كلذ هنم
 مل هللا لجأ نم اهكرتي مل نإف ةصاخ هلل كلذ كرت اذإ ةنسح هل تبتك هب مهام لعفي مل نإف

 ش .ىهتنا مهلا يه يتلا ةدارإلاو سفنلا ثيدح نيب قرفلا وه اذهف هيلع الو هل بتكي

 ؟ةالصلا يف ناطيشلا ةسوسو هيلع ترثك نم مكح امف :(تلق نإف)

 همكح نأ :؟تاحوتفلا) نم فوخلا ةدش ةالص باب يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 هه نم يلصرف ميظع بوح يف يلصملا عم ناطيشلا يأ رهق فرخلا ةدش ةالص يلصملا مكح

 يذلا ردقلاب تعرش امك ةرهاظلا ناكرألا يدؤيف ناطيشلا ةبراحم يف اهلك ةالصلا عطق ولو هتل

 امك هنطابي ةقباسملا لاح ؛ ةالصلا دهاجمملا يدؤي امك هنطاب ىف ةالصلا يف هنأ رشح نم هل

 ءودع داهج ىف هناسلب ريبكتلاو هينيعب ناميإلا نم هرهاظ ىف : ةالصلا نم هل يذلا ردقلاب تعرش

 يلصملا لعج دق ناك نإف هتالص يف هتسوسو هرضي مل كلذ يف ناطيشلا هل سوسو نإف رهاظلا
 نإف يلابي الف ةالصلا يف هعورش لوأ يف صلخأ دق ناكو ةعمسو ءاير يلصي هنأ هسفن يف

 امتإ رطاخلا كلذب ناطيشلا ضرغو هلمع لطبي الف ةالصلا ةروص ةأشن؛ لوأ يف حيحص لصألا

 اب الط : ىلاعت هلوق فلاخيل ةحص ىلع دبعلا هيف عرش يذلا لمعلا دبعلا كرتي نأ وه
 . ىهتنا دبعلا بلق ىلإ اهيقلي يتلا ةهبشلا كلت ببسب 78 :دمحم] 4 لسع

 ؟ماكحألا نم سفنلا ةفلاخم لحم امف :(تلق نإف)

 امك ريغ ال روظحملاو هوركملاو حابملا يف رومأ ةنالث يف اهتفلاشخم لحم :(تاوجلاف)

 ةصوصخم ةعاط يف ةميظع ةذل اهل تعقو اذإ امأو :لاق ةئامو رشع يناثلا بابلا يف خيشلا هركذ

 نأ الإ يقب امف دبعلا هلقعي ال امم ىلاعت هللا ىلع ينثي نأ حصي ال هنأل ءيش هلئمك سيل انلوق

 ناك هتلقع وأ ًائيش تملع ىتمف فرش هيف دبعلل ءانث لك ءارو ىلاعت قحلاو هلقعتي امب هيلع ينثب

 حيبستلا ذإ ةبوثلا نم ةبوتلا يه ةبوتلا مهلوق لثم حيبستلا نع حيبستلا ةقيقحف دب الو كتفص
 دعب حبسف .هدمحب حبسي ءيش لك ناك اذإو :لاق .قحلا بناج يف صقن ال هنأ مولعمو هيزنت

 ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو تلهج وأ تملع تيبأ مأ تتش حبسم كنإف حبست ال وأ كلذ

 ىلع دمحلاب ظفلتلا اذإ فيقوتلا ىلع هانبم هدمح نإف هب هدمحن نأ انملعأ امب الإ هللا دمحن ال انأ

 ىلاعت هللا ىلع ينثي نأ دبعلل يغبني ال ناك انه نمو ءعرشلا ةهج نم الإ حصي ال ةبرقلا ةهج



 256 بلقلا ىلع ةدراولا رطاوخلا نازيم نابب يف :نوسمخلاو عباسلا ثحبملا

 عيمج اهدنع ىوتسا نإف برقم لمعو ىرخأ ةعاطب اهفلاخيف ةيفخ ةلع كلانهف برقم لمعو
 تدجو نإو ةصاخلا ةعاطلا كلت يف ةذللا كلت اهل انملس تادابعلا نم نونف ىف تافرصتلا
 اهنأل بجاو قاشلا ىلإ لودعلاف لمعلا اذه فالخ وه يذلا رخآلا برقملا لمعلا ىف ةقشملا
 اذإو :لاق حابملاو هوركملاو روظحملا ةدعاسملا ىلإ تلقتنا اذه لثم يف ةدعاسملا تداتعا نإ
 نمم وهو ةحيحص ةالصلاف ًانمؤم هنوك عم ةالصلا نم غرف اذإ ًاءوس لعفي هنأ ةريرسلا ثيبح ركف
 . ىهتنا هلمعي مل ام هنع هللا افع دقو ءوسب هسفن ثدح

 ؟مسق ىلإ يناطيشلا رطاخلا مسقني مكف :(تلق نإف)

 نأل نيمسق ىلإ مسقني يسحلا مث «يونعمو يسح :نيمسق ىلإ مسقني :(باوجلاف)

 لإ ْمُهُّصَب وب َنِجْلاَو ضولا َنيِيَّشل ىلاعت لاق ينج ناطيشو يسنإ ناطيش نامسق نيطايشلا
 لهأ مهلعجف [11 :ماعنألا] ؟ترورقي امو ْمُهرَدع ُهوُلَمَف ام َكْيَر لس ولو ًانورع ٍِلوَقْلا َنْرَخُي ٍضْعَب يا م

 ناطيش نأ كلذو يونعم رخآ ناطيش ناسنإلا يف نيناطيشلا نيذه نيب ثدحو هللا ىلع ءارتفا
 وأ اصاخ ًارمأ ىقلي دقف هللا نع كلذب هدعبي ًاماع ًارمأ ناسنإلا بلق ىف ىقلأ اذإ نجلاو سنإلا

 ىلإ ًاقيرط كلذ يف هل حتف ًاماع ًارمأ ناك نإف هكرتيو ًاماع ًأرمأ يقلي دقو اهنيعب ةلأسم صوصخ
 ملعي اهب ملكت اذإ ًارومأ هبشلا كلت نم طبنتسيو هيف هقفتي يسنإلا الو ينجلا اهل نطفتي ال رومأ

 ال وأ هيلإ هاقلأ يذلا ماعلا بولسألا كلذ يف هل متفنت ينلا هوجولا كلتف اهنم ةياوغلا سيلبإ

 نجلاو سنإلا نيطايش نم دحاو لك ذإ ةيونعملا نيطايشلا ىمستو نجلا ناطيش وأ سنإلا ناطيش
 ناسنإلا ىلع بابلا اذه حتف لوألا دصقلاب اودارأ امنإو نييعتلا ىلع هودصقي ملو كلذ لهجي

 ردقي ال ام ةكلهملا يناعملا نم هل حدقنيف هيف رظنلا ققدي نأ هتنطفو هتوق يف نأ اوملع مهنأل

 هيف هقفتلا لزي ملف هيلع لوع ًاحيحص ًالصأ هذختا هنإف لوألا لصألا هيبسو كلذ دعب اهدر ىلع
 نيطايشلا نإف ءاوهألاو عدبلا لهأ ىرج اذه ىلعو :لاق .لصألا كلذ نع هب حرخ ىتح هقوسي

 ىتح مهفلا مدع نم تاسيبلتلا مهيلع تأرط مث هيف نوكشي ال ًاحيحص ًالصأ ًالوأ مهيلإ تقلأ
 ذيملت ةلأسملا كلت يف ناطيشلا نأ اوملع امو لصألا ىكحب نيطايشلا ىلإ كلذ تبسنف اولض
 مهيلع تلخدأف مهنم ةيمامإلا يف اميس الو ةعيشلا يف كلذ رهظ ام رثكأو لاق ءمهنم ملعتي مهل

 قلاخ هلل دمحلا :دبعلا لوق يف ًالخاد كلذ ناك نإو ًاعبط تارذقتسملاو ًافرع تارقحملا هقلخب
 نأ عم ةديقعلا ءوس ىلإ دبعلا بسني الثل رقحملل نييعتلا بدألا يف يغيني ال نكلو ءءيش لك

 ًائيش ىرأ ام ينأ عم يباتك يف أرقي نأ يبحتسأ ينأل هب لثمأ الو :لاق دبعلا هلاق ول حيحص كلذ

 .ملعأ هللاو هوجولا يف هزربأو هب ىنتعا ىلاعت هللا نإ ثيح نم ًاريقح دوجولا يف

 برغت ام : لجو زع هللا نع ٍةَي هلوق يف ةئامعبرأو نيعبسلاو يداحلا بابلا يف لاقو

 اهبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي يدبع لازي الو مهيلع تضرتفا ام ءادأ لثمب ىلإ نوبرقتملا

 ىوعد ةحئار اهيف رايثشا ةدابع لفنلا ةدايعو رارطضا ةدابع ضرفلا ةدابع نأ ملعا : ثيدحلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا نرحا

 هللا ىلإ تايرقلا ىنسأ نم كلذ نأ اوأرو مهيف بحلا غارفتساو تيبلا لهأ بح ًالوأ نيطايشلا

 كلذ يف لاطأو مهبسو ةباحصلا ضغب هيلع اوديزي مل اوفقو ولو وه كلذكو هلوسر ىلإو ىلاعت

 سيل هنإف أدبأ هللا لهأ قيرط يف حلفي ال رطاوخلا نيب قرفي ال صخش لكف ةلمجلابو لاق مث

 مهيلإ هيقلي ام هنع اوذخأيف ةمومذملا رطاوخلا يف هولهجي نأ الإ نيحلاصلا نم ناطيشلا ضرغ

 كلذ ىلع ةدايزو نجلا تابثإ يف نيرشعلاو ثتلاثلا ثحبملا يف مدقتو هيشلاو تاالالضلا نم

 :نوسمخلاو نماتلا تحبملا

 هتعدبب وأ هينذب ةلبقلا لهأ نم دحأ ريفكت مدع ناب يف
 لوؤم وأ خوسنم مهريفكت يف درو ام نأ نايبو

 ىلاعت «لوقك ديدشتو ظيلغت هتاوأ

 [:# :ةدئاملا] «#نورفكلا أ ْمُه َكِيلْوأَ 21 ّلّوْنَأ مب ب مُككتص مل نمو

 نم هب ريفكتلا درو ام ةلثمأ نمو مالسإلا نع لقني ال رفك وه :هريغو سابع نبا لاق

 تافص راكتإ عدبلا نم هب ريفكتلا ليق ام ةلثمأ نمو نهاكلاو رحاسلا نايتإو رمخلا برش بونذلا

 .ءالؤه رفك نم ءاملعلا نم نإف ةمايقلا موي هتيؤر زاوج مدع وأ هدابع لاعفأ هقلخ د وأ ىلاعت هللا

 رشحلاو رشنلل ثعبلا يركنمو ملاعلا ثودح يركتمك ةليقلا لهأ نم هتعديب جرخ نم امأ

 مهرفك يف عازن الف ملاعلا ىلاعت همسا ثحبم يف رم ام ىلع تايئزجلاب ملعلاو ماسجألل
 عمج حرش ىلع هتيشاح» يف لامكلا لاق .ةرورض هب لوسرلا ءيجم ملع ام ضعب مهراكنإل

 خيشلا لاقو .يرعشألا ىلإ ةلبقلا لهأ نم بونذلاو عدبلا لهأ رفكب لوقلا ىزع دقو :«عماوجلا
 دحأ ريفكت نع هتوم لبق يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا عجر دق هريغو مالسلا دبع نب نيدلا زع
 يف انفلتخا دق :لاقو .ففوصوملاب ًالهج سيل تافصلاب لهجلا نأل لاق ؛ةلبقلا لهأ نم

 مزال نأب انم لاق نمو فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا لاق دحاو هيلإ راشملاو ةريثك تارابع
 ًامسج اودبع ًالثم ةمسجملا نإف رفك وه ام مهبهذم مزلي نيذلا ةعدتبملا رفك بهذم بهذملا

 ماكحأب اوفرتعا نإو مهنإف ةلزتعملا امأو :لاق ءرفك هللا ريغ دبع نمو نيقيب ىلاعت هللا ريغ وهو

 هل سيل دبعلاو «ةعفرلا يف مهس هل نمم الإ موقي ال لمعت عضاوتلا نأ مولعمو عضاوتلاك اهنأل
 كلذ حاضيإو صضرفلا ةجرد نع لفنلا صقنف هل دبع ال نم دبعلا :اولاق اذهلو . ةدايسلا يف مهس

 فصتي لفنلا يف هعضي مدق لوأ نم لي لفنلا نم هدقتعا ام ردقب صقني هبرب دبعلا ملع نأ

 بحاصل هللا بح نأ ملعف :لاق مث كلذ يف لاطأو «هيلع رمألا وه امب ملعلا يف صقنلاب

 كيبحأ انأ هيخأل ديعلا لاق اذإ» : ثيدح هيلإ راشأ امك لفاونلا بحاصل هبح نم لمكأ ضئارفلا

 ًءازج ىناثلا بحو ةادتبا لوألا بح نأل ًادبأ بحلا ىف هتجرد ىف هقحلي ال هنإف رخآلا هبحأقف
 0 .«ءايلوألل ةماركلا بح نم ىلعأ ءايبنألل هللا نم ةيانعلا بح نأ امك ًادبأ هتفاكي ملف



 لاق .كلذب رافك مهف اهماكحأ راكنإ تافصلا راكنإ نم مزليو تافصلا اوركنأ دقف تافصلا

 ريغ موزللا نأل موزللا درجمب رفك ال هنأو بهذمب سيل بهذملا مزال نأ حيحصلاو لامكلا

 مزاللا نأبو موزللا بهذملا وذ ملعي مل اذإ امب هدييقت يضتقي ام «فقاوملا» يف عقو دقو مازتلالا

 همازتلال رفك هملع نأ هموهفمو .ىهتنا رفاكب سيل هب ملعي الو رفكلا همزلي نم :لاق هنإف رفك
 يف يور هنأ «لوقعلا جارس» هباتك يف ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا ركذ دقو .ىهتنا ملعأ هللاو هايإ

 :هصن ام .ةدحاو الإ راثلا يف اهلك ةقرف نيعبسو فين ىلع يتمأ قرتفتس ثيدح قرط ضعب

 مه رانلا يف يتلا ةدحاولا هذهب دارملاو ءاملعلا لاق .راجنلا نبا اهاور ةدحاو الإ ةنجلا يف اهلك

 ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ةروهشملا ةياورلا ىنعم نوكيف ةياورلا هذه ىلعو ينيوزقلا لاق ةقدانزلا

 اف تييلدقلا ُرَدَنَر ْاوَقّتأ َنِيَلأ ىّتَيت ممل طارصلا ىلع مهرورم يف كلذو مهدورو رانلا يف يأ
 قرفلا نم ًادحأ رفكي نأ نيدتمل يغبني الف نورفاكلا مه نوملاظلاو [7؟ :ميرم] 43 اًينِع
 هذه تاهمأو :لاق .مالسإلا لهأ ماكحأب نونيدتي نيملسم اومادام ةماقتسالا قيرط نع ةجراخلا

 نم ةفئاط لكو جراوخ ةضفار ةيردق ةيربج- ةلطعم ةهبشم ةتس مدقتملا ثيدحلا يف ةدراولا قرفلا

 20 يأ يف للا ترش ا كرف رت يتلا ةيمضل دق دال لح

 مُهْنيَف# :ىلاعت لاق ناميإلا دض وه رفكلا نأ ىفخي ال مث :لاق .ِةِيي هللا لوسر هيلإ راشأ

 وه رفكلاو هب ءاج اميو لوسرلاب قيدصتلا وه ناميإلاو [؟57 :ةرقبلا] رك نك مُهعَو َنَمأَء
 نإ مث لوسرلا بيذكت ًاعيمج امهيفو عامجإلا ةفلاخم وأ هب عوطقم صن ةفلاخم هنأل بيذكتلا
 يناثلا .هيف كش ال رفك كلذو ىراصنلاو دوهيلا بيذكت لوألا :ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقني بيذكتلا

 ءايبنألا عيمج اوبذك مهنأل ىلوألا قيرطلا ىلع نوكي مهريفكتو ةوبنلا لصأل نيركنملا بيذكت

 اوسبل مهنأل ةدحالملا اضيأ مهنمو ًاعيمج لسرلابو هللا اوبذك مهنأل ةيرهدلا مسقلا اذه لهأ نمو

 لوسرلا ةفرعم نأ ًاعطق ملع دقو لوسرلا ةفرعمب هللا ةفرعم اوقلعف قيدصتلا ةروص يف بيذكتلا
 اذه مهاوعد نمض يفو امهنم دحاو تابثإ نكمي ال ةيرود ةلأسملا نوكتف لسرملا ةفرعمب ةقلعم

 حاكن اوحابأو عئارشلا اوركنأف داقتعالا اذه ىلع ماوقأ مهعبتو ًاعيمج لسرملاو لوسرلا يفن

 مسقلا .ةيرهدلاو سوجملاب اوقحتلاف علبت ضرأو عقدت جورف الإ مث ام اولاقو تانبلاو تاهمألا

 ريكنو ركنمو عئارشلا نم لسرلا هب ربخأ ام عيمج نأ اودقتعا نكلو لوسرلا اوقدص موق ثلاثلا

 دب ال ام الإ ضضئارفلا نم نولصي ال موقلا رباكأ مه نيذلا ةيتمالملا ناك انه نمو :(تلق)
 نكمملا لامكلا هجو ىلع ضئارفلا اوتأ مهنأ ىوعد مهب موقي نأ اقوخ لفاونلا تادكؤم نم هنم
 نأ وهو ىلعأ وه ام مث نكلو اومهف ام معنو ضرف لامك نع الإ لفن ال هنإف «كلذ ىلع اودازو

 صقنلا نم مهضئارف يف ام يضعبل ًاربج كلذ نوري مث مهل هللا ةيحمل ةئطوت لفاونلا نم رثكي
 .ملعأ هللاو

 نم هوُسلاب َرْهَجْلا ُهَّمَأ تح ال :ىلاعت هلوق يف ةئامعبرأو نيعبسلاو يناثلا بابلا يف لاقو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا نك

 نم مهرفكو ةفسالفلا مهو قلخلل حلاصملا قيرط ىلع وه امنإ كلذ وحنو رشنلاو رشحلاو
 ذإ ًالصأ ةوبتلا باب دس كلذ يفو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىلع بذكلا مهزيوجت ثيح

 نيذلا ةيلولحلا مسقلا اذه لهأ نم برقيو ىلوألا قيرطلاب مهريفكت بجيف مهلوقب ةقثلا لطبي
 كلذكو ءاجهلا فورح ةروص ىلع ءاضعأ ىلاعت هلل نأو مهيف تلح هلإلا حور نأ نومعزي

 اهوعدا ةئباصلا كلذكو «قداصلا دمحم نب رفعجل ةيهولألا تعدا يتلا ةيباطخلا مهنم برقي

 يف نوخرصي اوراصف رانلاب مهقارحإب بلاط يبأ نب يلع رمأف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل

 ةيردقلا اوقحلأ ةعينشلا حئاضفلا هذه ىلع ةعيرشلا ةمئأ علطا املف هلإ كنإ انققحت نآلا رادلا

 رفك كلذ نأ ىلع نوهبتيو نوباتتسيف ناثوألا ةديعب ةمسجملاو ةدرلا لهأب ةيلولحلاو «سوجملاب
 لتق نم هيلع ءاملعلا يأر قفتا ام مهب لعفو ًاسلجم مهل ناطلسلا دقع اوعجري ملو اورصأ نإف
 هلوق يف لوسرلا اوقدص موق عبارلا مسقلا .ةمألا عامجإب ةيعرلا داحآل كلذ سيلو ةبوقع وأ

 جراوخلاو ضفاورلاو ةيراجنلاو ةلزتعملاك ةلبقلا لهأ نم مهنوك عم ليوأتلا يف اوأطخأ مهنكلو

 مأ ريقكتلا اوغلبيف ريفكتلا دح غلبي ليوأتلا يف أطخلا له ةمئألا فلتخا دقو مهوحنو ةهبشملاو

 ”دقف هب ربخأ ءيش يف لوسرلا فلاخ نم نأ تمعز ىلوألا ةقرفلا :نيتقرف كلذ يف اوراصف ال

 ملو ةرفكلا ماكحأ كلذب مهيلع اورجأو ليوأتلا يف أطخلا وأ راكنإلا درجمب ناك ءاوس ءهبذك
 لك تعسو يتلا هللا ةمحر نم اوقيض ام عم ءالؤهو نيدصتقملا نيبو مهنم ةالغلا نيب اوزيمي
 اوحابتسا الو مهلوقب موقلا ءامد اوقرهي ملو ءافلخلاو ءاملعلا نم روهمجلا مهعباتي مل ءيش
 يف مهلوخدل اذه انرصع ىلإ نيملسملا ماكحأ مهيلع اورجأ لب «مهاوتفي مهميرح الو مهلاومأ

 ىدعتو ملظ دقف ةرفك مهامس نمف كش الب ةباجإلا ةمأ نم مهو مهيلع نيملسملا مسا قدص

 ليبس ىلع كلذ امنإف ةرفك مهامس نمو .كلذ وحنو ةئطخم ةعدتبم ةلاض ةقسف مهيف لاقي امنإو

 هل هتبراقمل رفكلاب كلذ هبشف ةعينشلا عدبلاو شحافلا أطخلا نم هيلع مه امل ظيلغتلاو ديدشتلا

 نمو ةالصلا كرت رفكلا نيبو ديعلا نيب :درو امكو .رفك نآرقلا ىف ف ءارملا ثيدحلا يف درو امك

 ينزي نيح ينازلا ينزي ال رفك دقف رفاك اي ملسملل ملسملا لاق اذإو رفك دقف ًادمعتم 5 ةالصلا كرت

 ءيشلا ىلع قلطي دق ءيشلا نإف رجزلاو ظيلغتلا هجو ىلع درو هلك هنإف كلذ وحنو .نمؤم وهو
 وأ يخأ تنأ يبنجأل صخشلا لوقي امك ليصفتلا دنع مكحلا ةقيقح يضتقي الو هبش عونب رخآلا

 نأ عم لوقلا نم ءوسلاب رهجلا اهقلعتم نوكي ن أ ةبحملل يفن ةيآلا هذه يف ١44[ :ءاسلا] ِلَوَقْل

 ءوسلا امأو «يلوقلا ءوسلا اذهب دارملا نوكيف ًالعف نوكي دقو ًالوق نوكي دق ءوسلاب رهجلا

 قيرطب ةيآلا هذه نم ذخؤي كلذ ناك امبرو رخأ تايآ يف هنع يهنلاب حيرصتلا عقو دقف يلعفلا

 هذه نم ءيشب مكنم َيِلُب نما ثيدح يف امك دبعلا نم ءاشحفلا روهظ ةيرهجلاب دارملاو ىلوألا
 نيعون ىلع ءوسلا نأ ملعف :لاق مث .كلذ يف لاطأو اهب رهجي ال ينعي ؛رتتسيلف تاروذاقلا

 هنوك ثيح نم ءوس وه ءوسلا اذهف همذي ملو عرشلا هدمح نإو كؤوسي ءوسو يعرش ءوس
 ةئئيم َوَكْيم اوُرَحَو# : ىلاعت هلوق يف ةيناثلا ةئيسلا يف امك هللا مكح هيف ءوسلا نأ ال كؤوسي



 ه9 هتعدبب وأ هبنذب ةلبقلا لهأ نم دحأ ريفكت مدع نايب يف :نوسمخلاو نماثلا ثحبملا

 لوقي امكو هتاوخأو هتانب هيلع مرحي الو تام اذإ هئري ال مث ماركإلاو بيرقتلا قيرط ىلع يدلو
 هكالتما الو هعيب لوقلا كلذب هل زوجي الو ةعاطلاو عضاوتلا ىنعم ىلع كدبع انأ رخآل لجرلا

 . ىهتنا

 نم ةيفنحلا ةمئثأ هلاق ام دعب ريفكتلا ظافلأ رخآ يف يدركلا مامإلا ىواتف يف نكل :(تلق)

 انالف نأ ىواتفلا ىق ركذ ام لوقي ناك هنأ هل فلس ال نم نفعب نع ىكحيو :هصن ام تارفكملا

 بعلي نأ اشاحو لطاب مالك اذهو لاق رفكلا ةقيقحل ال ليوهتلاو فيوشتلل وه امنإ اذكب رفكي

 تباثلا قحلا الإ نولوقي ال لب مالسإلاو رفكلاو مارحلاو لالحلاب ماكحألا ءاملع ينعأ هللا ءانمأ

 مالعلا كلملا هلزنأ نآرقلا صن نم ًاذخآ مامإلا داهتجا يردأ ام وأ ديو دمحم مانألا ديس نع
 خياشملا مالك وه هتررح يذلا اذه لاق مارككلا بحصلا هلاق وأ ماظعلا لسرملا ديس هعرشو

 عزاتم نإف ىلوأ روهمجلا هيلع امو همالك ىهتلا .مالسلا راد هلضفب هللا مهأوب ماظعلا نيقباسلا

 رشحلاب نمؤيو ييبن دمحمو هللا يبر لوقي لجر لتقي فيكو سانلا بلاغ ىلع ةقيقد قرفلا
 .ملعأ ىلاعت هللاو باسحلاو

 مهنم ًادحأ اولعجي ملو نيلوؤملا ريفكتب لوقلا نع تكسمأ دق ةمئألا نم ةيناثلا ةقرفلا
 ليوأتي اونتعي ملو ةرفكلاك لسرلل نيبذكم نولوؤملا ناك ول اولاقو لسرلل ًابذكم الو ًارفاك
 هولبق مهنأب هليوأت ىلإ مهلودع رعشأف ًاحفص هنع نوبرضي اوناك هب اولغتشي ملو 5 همالك
 نم رف نم مكح مهمكح ناكف هيف اوأطخاف هليوأت يف باوصلل اوقفوي مل مهنأ ريغ هب اوقدصو

 لهأ ةقرافم عقو ام لوأو :هللا همحر يباطخلا ناميلس وبأ لاق هئطخب ةعدبلا يف عقوف رفكلا

 مهنع ربخأ نيذلا مه نوفلاخملا ءالؤه ناكو هنع هللا يضر يلع مامإلا نمز يف ةنسلا

 يلع مامإلا لئس دقو لاق ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي مهنأ هلك هللا لوسر

 نإ ال :لاقف ؟مه نوقفانمأ ليقف اورف رفكلا نم مهنإ ال لاقف ؟مه ٌراَفَكَأ مهنع هنع هللا يضر

 موق :لاقف ؟مه ءيش يأ ليقف ًاريثك هللا نوركذي ءالؤهو ًاليلق الإ هللا نوركذي ال نيقفانملا
 نم برضب اوقلعت مهنأل ًارافك مهلعجي مل امنإو يباطخلا لاق اومصو اهيف اومعف ةنتف مهتباصأ

 يف ُهاَحْل َدْمَأَل نك ام :ىلاعت لاق امك ةعاطلا يأ نيدلا نم نوقرمي هلي هلوقب دارملاو ليوأتلا

 ةيناثلا ةئيسلاو هللا ّدح ىدعت اهبحاص نأل ةيعرش ةيآلا يف ىلوألا ةئيسلا نإف [** : ىروشلا] 4 اهلي

 عرشي ال هللا نإف ءاهب يزاجملا ءوست اهنأل ةئيس تيمس امنإو ةيعرشب تسيل ءازج يه يتلا
 نم عرشلا لزن نسحلاو ءيسلا ىلع ناسللا يف حالطصالا يف قلطأ امل نكلو ءوسلاب ةءادبلا

 بحي ال هنأ ىلاعت هللا انريخأف ًاءوس مث نإ :اولاقو ًاءوس اومس مهنإف ؤطاوتلا بسحب هللا دنع

 قفاوي ال هنوكل أءوس متنأ هومتيمس يذلا ءوسلا بحي ال يأ ملظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب رهجلا
 نم ضارغألا قفاو ام لك نكلو ةقيقحلا يف ةبسنلاب ءىيس ةبسنب نسح الإ مث امف مكضارغأ

 .ررحيو لمأتيلف رم مأ كلذ ءاس نسح هللا نم ءيش لك نأ امك نسح وهف لوقلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا نو

 ةمصع تبث دق هنأ نيلوأتملا ريفكت مدعب لاق نم ةجحو لاق هتعاط يأ 6/8 :فسروي] «ِقِيَمْلآ ند

 الإو رفك ليوأتلا يف أطخلا نأ تبثي ملو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مهلوقب مهلاومأو مهئامد

 وأ صن نم حيحص لصأ ىلع حيحص سايق وأ عامجإ وأ صن نم كلذ ىلع ليلد نم دب الف
 دهتجم دوجو نامز يف قفتا نإف مالسإلا ىلع موقلا يقبف ًائيش كلذ نم دجن ملو عامجإ
 بجرم لبوأتلا يف أطخلا نأ عطاق ليلد هل نابو ةعبرألا ةمئألاك داهتجالا طورش هيف تلماكت

 ماعإلا لثس دقو .ىهتنا نامزألا هذه لثم يف كلذ لثم دجوي نأ تاهيهو هلوقب مهانرقك رفكلل

 ركني ناكو هللا نيد هنإف «تبثتأو رظنأ ىتح :لاقف دئاقعلا ملع يف ةلأسم نع هللا همحر ينزملا

 قدت فاطل اهيف نوعقي يتلا لئاسملا نإ :لوقيو عدبلاو ءاوهألا لهأ ريفكت ىلإ ردابي نم ىلع
 نم ريفكتلا يضتقي ام اولصف انل ليق ول :لوقي هللا همحر نيمرحلا مامإ ناكو يلقعلا رظنلا نع
 كلسملا رعو كردملا ديعب اذه نإف عمطم ريغ يف عمط عمجلا اذه انلقل هيضتقي ال امم تارابعلا

 ريفكتلا لئالد نم لصحتي مل قئاقحلا تاياهنب ًاملع طحي مل نمو ديحوتلا راحب رايت نم دمتسي
 نم دحأ رفكي ال نولوقي ةبطاق دادغب ءاملع نم هريغو ينايورلا نساحملا وبأ ناكو قئاثو ىلع
 انتحيبذ لكأو انتلبق لبقتساو انتالص ىلص نم لاق ِةلو هللا لوسر نأل ةيمالسإلا بهاذملا لهأ
 . ىهتنا .انيلع ام هيلعو انلام هلف

 ىلإ همدق «توقلا» بحاص يعرذألا نيدلا باهش خيشلا طخب ًالاؤس تيأر دقو :(تلق)
 خيش انالومو انديس لوقيام :هتروصو هللا همحر يكبسلا نيدلا يقت خيشلا مالسإلا خيش

 ىلع مادقإلا نأ كايإو هللا ينقفو يخأ اي ملعا هيلإ بتكف ؟عدبلاو ءاوهألا لهأ ريفكت يف مالسإلا

 عم عدبلاو ءاوهألا لهأ ريفكتب لوقلا مظعتسي ناميإ هباق يف نم لكو ًادج رسع نينمؤملا ريفكت
 هنأكف اناسنإ رفك نمو رطخلا ميظع لئاه رمأ ريفكتلا نإف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مهلوق

 مدلا حابم ايندلا يف هتأو نيدبآلا دبأ ةمئادلا ةبوقعلا ةرخآلا يف هتبقاع نأب ناسنإلا كلذ نع ربخأ

 مكحي يتلا لئاسملا كلت نإ مث رفاك فلأ لتق كرت نم مثإلا يف حجرأ ملسم لتقف يف أطخلاو

 فالتخاو اهكرادم ةقدو اهبعش ةرثكل ضومغلاو ةقدلا ةياغ يف ةعدتبملا ءالؤهل ريفكتلاب اهيف

 أطخلا ةفرعم يف ءاصقتسالا ىلإ اهيف قحلاب طيحي نم جاتحيو اهلهأ يعاود توافتو اهنئارق

 نم نأ ملعا [؟4 :مورلا] 4توُلقْحَي ِرَرَقُل ِتَْبَأَل َكِلَذ ىف كإ# :ىلاعت هلوق يف لاقو
 «لقعا هيف كل لاق اميف لقعتف كب فقو ثيح فقتو عرشلا كب ىشم ثيح يشمت نأ بدألا
 هيف كل لاق اميف ملستو ركفت ينعي رظنا :هيف كل لاق اميف رظنتو نمآ هيف كل لاق اميف نمؤتو
 َوَقِل تبل و .4توُاقثَي ِوْوَقَل تيل »ف ةعونتم نآرقلا يف تدرو تايآلا نأل كلذو ملس
 :مورلا] 4َنوُعَمْسَي ِمْرَقْل تيل الو 190 : مورلا] 4َةورَكَْفتَي ِرَوَمَْل ِتَبآْلا و ء[144 :مامنألا] 4نْوْبِموُ
 ٠١[ :تايراذلا] 4 َنينقوُتلِإ ٌلَءلو 04 َنييقوتلَل كايدو ءآك؟ :مورلا] «َنيِيِليَمَِل ٍتْنَيَأَل او ء[؟*

 لوألال تابآو [160 :نارسع لآل بتبْلَأْلا لوْ بألا +1١[ :هط) نمثل لْوُأْلا» تابآو



 فول هثتعدبب وأ هبنذي ةلبقلا لهأ نم دحأ ريثكت مدع نايب ىف :نوسمشلاو نماثلا ثحبملا

 ظافلألا ةفرعمو نكامألا يف هطئارشو ليوأتلا قئاقح ىلع عالطالا ىلإو ههوجو فونص رئاسب
 لئابق رئاس نم ناسللا لهأ قرط عيمج ةفرعم يعدتسي كلذو ةلمتحملا ريغو ليوأتلل ةلمتحملا

 كلذ ريغ ىلإ ديحوتلا ملع يف رومألا قئاقد ةفرعمو اهتاراعتساو اهتازاجمو اهقئاقح يف برعلا

 نأ ملعف :لاق مث كلذ يف لاطأو .مهريغ نع الضف ءاملعلا بلاغ ىلع دج رذعتم وه امم
 بعص قوهو دقتعملا ريحت امهدحأ نيريزرع نيرمأ ىلإ جاتحي عدبلاو ءاوهألا لهأ ريمكتب لوقلا

 كاتص قطني .صصخشلا نا رذعت عم هب وشب امم هصيلختو بلقلا يش ام ىلع عالطالا مدع ةهح ل

 ىف ام ىلع ةنيبلا كلذكو رمحألا تيربكلا نم زعأ رمأ اذه هلتق نوكي هب نأ فرعي امب مكاح

 مالكلا ملع ةبوعص ةهج نم بعص رفك كلذ نأب مكحلا نأ يناثلا .اهتماقإ رذعتي صخشلا بلق

 نمهذلا ةحص عمم لجرل كلذ لصحيي امنإو هريغ نم كبف حلا ريمهت و طابتتسالا نطاومو

 عالطالاو ةعيرشلا مولع نم هئالتما عم ةيلكلاب بصعتلاو ءاوهلا نع جرخ ىتح سفنلا ةضايرو

 ناك اذإو صخش دنع نآلا دجوي نأ لقأ اذهو اهيف نيدهتجملا ةمئألا عزانمو اهرارسأ ىلع

 ةرابع ىف هريغ داقتعا ريرحت ىلع ردقي فيكف ةرابع ىف هسفن داقتعا ريرحت نع زجعي نأسنألا

 امنإ ءاوهألا لهأ بلاغو اميس ال عدبلاو ءاوهألا لهأ نم ًادحأ رفكي ال نأ نمؤم لك نم بدألاف
 اوفلاخي نا الإ مهللا مهداقتعا ضفقاني اليلد دوكرعي ال اضع مهضعيل نودلفعم ماوع مه

 مالك ىهتنا رظنلا كلذ يف ءاملعللف ادحجو ادانع ليوأتلا لمتحي ال ىتلا ةحيرصلا صوصنلا

 امل :لوقي يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا باحصأ صخأ يسخرسلا رهاز نب دمحأ مامإلا ناكو

 ينتأ ىلع اودهشا لاق مث هباحصأ عمجب رمأ دادغبب يراد يف يرعشألا نسحلاابأ ةافولا ترضح

 مالسإلاو دحاو دوبعم ىلإ نوريشي مهلك مهتيأر يننأل بنذب ةليقلا لهأ نم ادحأ رفكأ ال

 . ملعأ ىلاعت هللاو نيملسم مهامس فيك رظناف . ىهتنا مهمعيو مهلمشي

 يرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلا ثدحملا ملاعلا مامإلا انخيش ينربخأ :(ةمتاخ)

 هل اودقعف ةعيرشلل فلاخم اهرهاظ ديحوتلا يف ةرابع يف عقو ًاصخش نأ ةسورحملا رصمب
 نع اناغ يلحملا نيدلا لالج خيشلا ناكو «ةرقكب ءاملعلا ىتفاف رصمب ناطلسلا ةرسحم اسلجم

 نحن :ةعامجو ينيقلبلا حلاص مالسإلا خيش لاقف اذه لتقب ىتفا نم :لاق رضح املف سلجملا

 ةيأ لك لزنو كل ركذ ام ريغ ىلإ دعتت الو قحلا كل لصف امك لصفف [؛4 :رونثا١ « رضأْل

 كنإف ركذ ام عومجم كنإف اهب ابطاخم كسفن لعجاو اهب هبطاخ نميف رظناو اهعضوم هريغو
 رظناف «كلذ ريغو راصبألاو بللاو عمسلاو ملعلاو ىوقتلاو ركفتلاو ناميإلاو لقعلاب توعنم

 لاقو .ناقرفلا ىطعأو نارفلا هل عمج نمم نكت اهترهظأو اهب كتعن يذلا ةفصلا كلت يف كرظنب
 :ءاسنلا] وب َكّرْشُي نأ ٌرْفْمَي ال َدّشَأ َّنإ# :ىلاعت هلوق ىف ةئامعبرأو نيعبسلاو ثلاثلا بابلا ىف

 مدع كارشإلاف ًامدع ناك اذإو ةناميإب نمؤملا هنقيتي اذه هل دوجو ال مدع كيرشلا نأ ملعأ ١115|

 مدع كيرشلاو دوجو هل نم الإ رتسي الو رتسلا رغغلا ذإ هللا هرغغي الف ًامدع كارشالا كاك اذإ و



 رباكألا دئاقع ناب ىف رهاوجلاو تيقاريلا نم يناثلا ءزجلا 0

 مالسإلا خيش يدلاو كلذب ىتفأ :حلاص خيشلا لاقف كلذ يف مكليلد ام مهل لاقف كلذب انيتفأ

 هللا يبر لوقي دحوم ًاملسم الجر , نولتفت لاقف ةعواولا هذه ريظن يف ينيقلبلا يذلا با اسم
 ٍ م

 يسلب دخ أرجت امف ةعتقلا م هن لزنو ,لجرلا ملعب ذخأ مل كل ددلاو ومش انيس نال ويس لأ تيحيم و 3 أ هت 1 : ل هع ا 0

 وش دهب لثعب مع تايتشا : ىموزخملا نيدلا حارس ماشلاب ماللايسإلاا خيش لاقو كنق هلأ مم 8

 تلك ذه :لاقو ينيفللا نيدلا لالج مالسإلا خيش كلذ ىلع ينبتاعف لج هللا لوسر عقلا
 0 . 0 للا هايج يس زخملا لاق هتعس نم كسفن تح رأو 3 رمأ امدلعتمل ةيكلامل '! ىل هب ثكتلعي

 ءامل نق تاكو كيسراع انمأ اس لجر لتعب هللا ههمج رز يرهزلا ن : يدلا باهش مالاسإ أ محي انش ش

 :ىلتقتأ هلأ فكن كنج آم قرهز اي هئوص ىلعأب لاق لتملل هةنورجعي هاب اوح رخل املق هاني ملف

 يكامو هاوق ركذي لازي ال كلذ دعب يرهزلا ناكف ييبن هللا لوسر دمحمو هللا يبر لوقي الجر

 يف فوخلا اذه .ىهتن' ةمايقلا موي هب هللا ينذحاؤي نأ لجرلا كلذ لثق نم فاشأ ينإ 7 لوقيو

 هللا ءايئوأ نع دما لتقب ءاتفإلا ىلع أرجتي نمب فيكف اهتءاربب نآرقلا حرص نم بس نم قح

 ربكأ نم :لوقي هللا همر يلازغلا مامإلا ناكو هباجح ظلغلا اههجو ىلع اهمهني مل ةرايعب ىناعت
 .اهتوضتري ال دق لاح ىلع مهمالك لمحو مهدارم ىلع 5 ريغ نم ءاملعلا ةنلطخت مائآلا

 الل ام اال نىحلا دنا مهل ْن رمل ا كايب ءاملعلا ىلع بحي امنإ «لالفلا نم ذدقتملا» هباتك 25 لاق

 ءاوهألا لهأ ر يشكل ماض ىلع يعفاشلا ماهالا ل محن دك يموزخملا مالسإلا يش ناقو . مه مشب

 بنذب ةلبقلا نعأ ن 0 اذحأ رفكأ ا قا ةنع ةياور يفو تنذب ءاوهألا ل اهأ رفكأ 5 لاثف ةهتلاسرا ىف

 هللا همحر يموزشملا : لاق ءبنذي رهاظلل فلاخمل املا ليوأتلا لهأ رفكأ الو هنع ىرخأ ةيادر يفو

 دارأو ةئح ىلاو ةلزتعملاك لمتحملا ليوأتلا باحصأ ءارهألا لهأب دللا ةمكح ار ىعفاشلا ماس ايلا دأ رأ

 عيمج نأ ثحبملا اذه يف كل هانررق امم يخأ اي تسلع دقف .ىهتنا ديحوتلا لهأ ةلمقلا لهأب

 هللاو هدتقا مهادهبف بنذب ةلبتلا لهأ نم دحأل ريفكتلاب لوقلا نع اوكسمأ حينيدتملا ءاملعلا

 لي ال هلأ ن8 :هلوق ىنعمف قيقحت ةملك يهف رتسي نم مث امف
 .كلذ يف لاطأو اهب قلعتت نيع ةرفغملل ناكو حصل هدجو ولو هل دوججو ال

 هنأ [111 :ءكسنا] امي كرش ن

 نم ول اهلج + تدلاو# :ىلاعت هلوق يف ةئامعبرأو نيعيسلاو سماخلا بابلا يف لاقو

 .هتفرعم ىل ل ةلصوملا هيلع لئالدلا همالغعإو همالعإ هللا ناعش نأ ملعا 83 جحلا] # نبأ ِرْهتْمُش

 يأ مشل تناك اذهل هللا رئاعش نم ندبلا تناك املو + لاق هدنع عشا نم هيلإ لصي بليك ًاجع ايو

 لوصولا لبق تتام اذإ اهنأ اهارت الإ هيف ةعجر ال هلل بهو امو هللا رتاعش نم اهنأ ملعيل حرجت

 :لاق .ًائيش اهنم لكأي الد سانلا نيبو اهتيب ىلخيو اهبحاص اهرحني فيك مارحملا د تيبلا ىلإ

 . كلذ يف لاطأو هللا ىلع ليلد ةريعش لكو ل عم رمل ملعاو

 الو دقتعي الو ملعب ملع مولعلا نم مث :ةئامعمرأو نيعبسلاو سداسلا بابلا يف ل



 ضف هبرشو لكأ نم ايندلا يف رافكلا ذالم عيمج نأ نايب يف :نوسمخعلاو عسأاتلا ثحبسلا

 :نوسمخلاو عساتلا ثحنملا

 برشو لكأ نم ايندلا يف رافكلا ذالم عيمج نأ نايب يف
 ىلاعت هتنأ نم جاردتسا هلك كلذ ردغو عامجو

 ا نادع اهب بذعي ةياع ةاوشل ىهف تت وملا ىلا ر فكل ىلع هرأر مصاب هملع عم هلي ثيح

 ةييصجا :بشيح لا نشعب مقعت لاقو . كسلا اهيلع سل رشي ءاوعل اهنإ د هل زتعملا تلاكو ءرفخلا تاذع ىلع

 يع هيذب ماو ب ا دقرر هناب ملعلا ق وسل كلذ امنا 3 ةناهإ هيأ و ها ركل سيل رفاحلل هللا هقزاب ام

 دع هللا كيزاح 0 ريخخلا نم اهلا اعف ام عيمج رلاق . ىهتنا ١مل هتك ام عيمج لعشي ثكلع هلآ كن اذاصن تنأ [١ رف 3 ١ . ع ةيلص و ا مسجلا اعش

 ةسسيستلا 5 ةرخالا َض هل سلا بلو كلذ ريغ قزرلا يف ةعسولو 0 نديلا ىف هدير نم ايندلا راد ىف

 فاكلا كلذل هللا متخ نإ مث همرك عسول المع نسحأ نم رجأ عيضي ال هنأ بنسأ ىلاعت دنإف

 2 ف ىئاجلا ماعطاو شطعلل رابآلا رفجكا ةينلا هيف طرتشي هي لمع لك ىلع بيث ماناسالاب

 ىلع ةداي ىقتعلاو مخر لا ةلصو فيضلا مازح ب ميكحل 255 لاق امك ةيمالسالا لامعألا باوث 1

 يومألا هذه نع للك هللا لوسر لأسم دق ناكو مريخ نم كل فلس ام ىلع تعلسأ ملسأ نيح

 :يب اقالخ ملعت ال راكذألا يف يدمآلا لاقو .روهمجلا هيلع ام اذهو ةيلهاجلا يف اهبر ست هنأو
 ةيويندلا ةسعنلا امأو ًادبأ ةينيد ةمعن رفكلا ىلع هرارصإ ملع نم ىلع هل سيل ىلاعت هنأ انباحصأ

 نسف يظفل فالخلا نأ ىلإ راشأ مث تابثإلا ىلإ ركب يبأ يضاقلا ليمو نالوق اهيف يرعشأللف

 ٠ اهيقعي امل ًامعن اهيمسي ال هنأ ريغ ةيادهلا بابسأ قيقحتو ايندلا يف ذالملا ركني ال معنلا ىفن
 .ةروصنل امعن اهامس هنأ ريغ اهل كالهلا بيقعت يف عزاني ال امعت اهتوك تيثأ نمو .كالهلا

 جاردتساو ةمارك نيعون ىلع نمؤملل ىحلا ءاطع :لوقي هنع هللا يضر يراسلا سايعلا وبأ ناكو

 هيف ١ هفلتخاو ةذللا لباقي ملألاو اولاق جاردتسا هنأ نيبت كنع هلازأ امو ةمارك وهف كيلع هاتيأ امف

 ةلصاحلا يهو ةيلقعلا ةذللا تاذللا ىلعأو :اولاق هجو امهنم لكلو يمدع وأ يدوجو وه له

 ةذللاف ؛ذه ىلعو ؛ةقيقحلا ىلع ةذللا ىهو اهقئاقح ىلع فوقولاو ءايشألا ةفرعم ببسب

 ملآلا م ضالخلا وهو يمدع رمأ ةدللا نإ :بيبطلا ايركز وبأ لاقو .فراعملا يف ةروصحم
 5-0 50-5 0 ِ مص ىلع هرصب عقو اذإ امك ملأ قبس ريغ نم ءيشلاب لتلي دق ناسنإلا نأ لوقلا اذه فعضو

 بابلا يف لاقو .ريمت ال لاوحألا قياشم يف الإ صتخم دبع ناسل ىلع يرجي الو هب قطني

 ا+ درعا هكاَهفْرر هنأ لع اَّلِإ ضتألا ف ةثآد نم انّر# :ىلاعت هلوق ىف ةثامعبرأو نيعبسلاو نماثلا
 نم كلذ سيلو :لاق هل همسك يذلا هقزر قولخم لكل لصوي نأ دب ال ىلاعت ىحلا نأ ملعا

 يلاعت هئانتعا ةياغو فلكملا ريغو فلكملاو رجافلاو ربلا قزري ىلاعت هنإف هتمارك الو هيلع هتناهإ

 لحآ ام يأ امك :درهز مُمكن ريح هْشَأ تيفي : ىلاعت لاق هيف ةهبش ال ًالالح هل مسقي نأ دبعلاب

 هب موفت ام الإ دبعلا قزر سيلو :لاق مكبر ةعاط ىلع هب نووقت يذلا ءيشلا نم هلوانت مكل
 هعماج ىلع هباسحو هريغل كلذ نوكي دقف هرشداو هعمج ام ال هتايحو هتوق هب مودتو هتأشن



 رباكألا دئاشع ناب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا م4

 ملأ نم ةصلخم ةذللا كلت لعجت ىتح اهب روعش هل نكي مل هنأ عم اهراصبأب ذتلي هنإف ةنسح
 لابلاب كلذ روطخ ريغ نم هءاجف لام زنك وأ ملع ةلأسم ىلع فقو ن دم كلدكو اهيلإ قوشلا

 ةذللا سفن وه سيل ل كاردالا نأ قحلا :«فئاحصلا» يف يدنقرمسلا لاقو .امهيلإ ف مشْلا ملأو

 يف ىشم هيلعو ةينادجولا ررمألا نم اهنأل دحت ال اهنأ باوصلا نأ لوصحملا يفو هموم 0

 ةماركلا راد امأو ةنحملا رادب رعصخم اذه :مالسلا دبع نب نيدلا زرع خيشلا لاقو علارطل

 اهيف تقرخ تاداعلا نأل اهب نرتقي وأ اهمدقتي ملأ ريغ نم اهيف لصحت ةذللا نإف ةنجلا يه يتل

 يف لوقلا كلذكو عوج ريغ نم ماعطلا ةذلو .شطع ريغ نم برشلا ةذلف ةنجلا لهأ دجيف

 يتأيف ةرخآلا رادلا امأو ةايح رادلا اذه يف اهعم ىقبي ال ةرخآلا تابوقع لقأ نإف تابوقعل

 ملعأ ىلاعت هللاو تيمب وه امو ناكم لك نع توملا بايسأ مهدحأ

 بوجوو هباوثو مظعألا مامإلا بصت بوجو نايب يف :نوتسلا ثحبملا
 ىلع ال انيلع هيصن بوجو نأو هيلع جورخلا زوجي ال هنأو هتعاط

 لهأ لضفأ مامإلا نوك طرتشي ال هنأو لجو زع هللا
 ًالوضفم ولو هيصن انيلع بجي لب نامزلا

 نيملسملا حلاصمب موقيل كلذو

 تاعزانملا عطقو قرطلا عاطقو ةصصلتملاو ةبلغتملا رهقو شويجلا زيهجتو روغتلا دسك

 رجز ام مظعألا مامإلا الولف . ةيويندلاو ةينيدلا ى سانلا حلاصم عيمج ظفحو موصخلا نيب ةعقاولا

 عمجأ دقو مهمئانغ تيسق الو مهدودح تميقأ الو مهماكحأ تذفن الو مهرضي امع سانلا
 ملو 5 هنفد ىلع هومدقو تابجاولا مهأ هولعج ىتح هبصن ىلع قي هللا لوسر دعب ةباحصلا

 نم :ملسم ثيدح اهنم ثيداحأ ةدع ًاضيأ كلذ ديؤيو . كلذ ىلع رصع لك يف سانلا لري

 ديم تام ةعبب هقدع يف سيلو تام نمر أ ةجح الو ةمايشلا موي هللا يقل ةعاط نم ادي علخ

 لاقو ًالقع ال ًاعرش يأ ًاعامس بحاو مامإلا بصل :«هتيشاح» ىف لامكلا لاقو .ةيلهاج

 لع ىلاعت ىحلا ىلع ماماللا بصل بوجع وي ةلزتعملا نم قرصبلاو ىشلبلاو ظحاحلا باحصأ

 نوئظملا ررضلا عقدو ءافعضلا ىلع ةملظلا نم عقوتم مامإلا مدع عم ررضلا نولوقي مهنأل

 . كلذ ىف لاطأو

 يأ «هبرب دهع ثيدح هنإ ثيغلأ يف» ةئك هلوق يف ةئامعبرأو نينامثلا بابلا يف لاقو

 كاردإ نيبو هنيب لحي مل يرصنع بأ نع نكي مل امل مالسلا هيلع ىسيع كلذكو نيوكتلا بيرق

 لاقف هنع ردص نمع هبيغي ام هث نكي ملف هقلخ يف ناكرألا مل !اع نع هدعبل لئاح هللا ن دم هبرق

 امع هقطنب هللا اهأربو همأ ةءارب ةهح نم لاق ام لاحلا نم هدهاش امع ًاربخم دهملا يف يبص وهو

 ىفتكا دقو يناثلا دهاشلا وه هينإ خدجلا نينحت ينحتو .نيدهاشلا دحأ هقطن ناكف اهيلع اورتفا اوناك



 معد هدعاط بيوحس وو ةياوثو مظعألا ماعإلا بصن بوجو تايب ىف :نوتسلا ثحسلا

 يف ةنسلا لهأل نوقفاوم مهو عرشلا ماكحأب موقي مامإ بصنب عفدني امنإ كلذو ًالقع بجاو

 لبقي نأ بجي نم بصنب امإ رومأب فرعي مامإلا نأ ىلإ اوبهذف ةنسلا لهأ امأو .ةمئألا نييعت

 مث قيدصلا ركب ابأ عامجإلاب ةقي يبنلا دعي مامإلا ناكو نيملسملا عامجإب وأ مامإ وأ يبنك هلوق
 ىروش ةفالخلا مأ لعج ةعامج ىلع رمع صنب نامثع مث هيلع ركب يبأ صنب قورافلا رمع

 عمجأو ىضتئرملا ىلع مث نامثع ةمامإ ىلع سانلا عمتجاف ادحأ فلختسي مل هنإف مهنيب

 نسحلا نيب ةعلاخملا تعقو مث نودشارلا ءافلخللا مه ءالؤهو كلذ ىلع ةباحصلا نم نوربتعملا

 ىتح ناورم ينبو ةيمأ ينب نم هدعب نم ىلع مث هيلع ةفالخلا ترقتساو نسحلا هحلاصو ةيواعمو

 مهنم ةفالخلا تقاسناو ؛.مهيلع دقعلاو لحلا ل اهأ رثكأ عمجأو سابعلا ينب ىلإ ةفالخلا تلقتلا

 يلع ىلع مدقتو ةفالخلا بصغ ركب ابأ نإ ضفاورلا ضعب لوق امأو .ىرج ام ىرج نأ ىلإ

 نم ركب ايأ اونكم ثيح ملظلا ىلع ةباحصلا عامجإ هنم ملي لطاب وهف ًاملظ هنع هللا يضر

 بجي ال ةلزتعملا نم مصألاو جراوخلا تلاقو .نيدلا ةامح مهناف كلذ نم مهاشاحو ةفالخلا

 مهضعبو نيالا نمز نود نتفلا روهظ دنع هبصن بوجوب لاق نم مهنمو مامإ بصن سانلا لع
 هنأ قحلاو ىلاعت هللا ىلع مامإلا بصن بوجوب ةيمامإلاب نوملسملا ةعيشلا تلاقو .رمألا سكع

 0 : ىلاعت هلوق يف امك همرح وأ هسفن ىلع هبجوأ ولو ءيش ىلاعت هللا ىلع بجي ال

 ملظلا تمرح ينإ :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق يف امكو 157 :مورلا] 4َنيِسْؤُملآ ٌرْسَن اَنيَيَع
 ريجحتلا ذإ هقلخ نياب كلذبو ريجحتلا لبقت ال ىلاعتو هناحبس هترضح نأل كلذو ءىسفن ىلع
 مذلا بترتي ءايشأ ىلاعت هللا ىلع بجي ةلزتعملا تلاقو ..4:ذ ىندا ىلع ىلعأ نم الإ نوكي ال

 هدابعب لعفي نأب فطللا اهنمو ةيصعملا ىلع باتعلاو ةعاطلا ىلع بارا يا ءازجلا اهنم اهكرتب

 ؛ءاجلإلا دح ىلإ نوهتني ال ثيحب ةيصعملا نع مهدعبيو اهنم مهبرقيو ةعاطلا ىلع مهيوقي ام

 زوجي ال ثحبملا ةمجرت يف انلوقو .ةمكحلا ثيح نم ايندلا يف مهل حلصألا لعف اهنمو
 ىلع ءانب رئاجلا ناطلسلا ىلع جورخلا اوزوجف ةلزتعملا هيف انفلاخ دق ناطلسلا ىلع جورخلا
 ال :اولاقف كلذ يف موق انغلاخ دق الوضفم ولو مامإلا بصن بجي انلوقو مهدنع روجلاب هلازعنا

 نع كلذ لقتو لضافلا بصن نيعتي لب لضافلا دوجو عم لوضفملا مامإلا بصن يفكي

 نم برقلاب نوفدملا قداصلا رفعج مامإلا نب ليعامسإ ىلإ نوبوسنم موق مهو ةيليعامسإلا

 هللا دبع ىنإ :لاق نأ هقطن ناكو :لاق ءنيذه نم لدعأ الو تاموكحلا ىف نيلدعلا نيدهاشلاب

 هل لصحف باتكلا يناتآ مث نكي مل هنأل نالف نبا :لاق امو ؛هلل ةيدوبعلاب هسفن ىلع مكحف
 ًاكرابم ينلعجو لعجلاب ةوبنلا نأب مكحف ًايبن ينلعجو هبر نم ةئيب ىلع ناكف هثعب لبق ةمكحلا

 نامزلا رخآ لوزنو ةيالول !ا ةرودل همتخ يه ةدايزلا كلتو يريغل لصحت مل ةدايزب ينصخ يأ

 ايارملا لمكأ يه يتلا ةيدمحملا ءارملا يف ةماقلا مدي هبر ىريل كلذو ا دمحم عرشب همك و

 اهميقأ نأ دمحم ةمأ يف ةضورفملا : ينعي ١+1 :ميرما ةِرلَّضلاب ٍنّصْوأَو ىرخأو ايند تنك امنيأ
 1١*[ :ميرمآ م ند ايل كلذك [*1 :ميرما ا اهيف ماللاو فلألاب ءاج هنأل تلزن اذإ



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا 'ع يناثلا ءزجلا هلك

 مهبيقلت امأو نطاب رهاظ لكل نولوقي مهنوكلف ةينطابلا امأ ةدحالملابو ةينطابلاب نومسيو عيقبلا
 مهضعب نأ ملعاو .لاوحألا ضعب يف اهنطاوب ىلإ ةعيرشلا رهاوظ نع مهلودعلف ةدحالملاب ءاآ

 نإف ًاقرف امهنيب نأ قحلاو ءاوم ةيتطابلا بهذمك مولعلا قئاقد يف ةيفوصلا ضعب م
 ةنوحشم مهبتكو ءهب اومر الإو ةعيرشلا رهاظ قفاو نإ الإ نطاب ىلع طق نودمتعي ال ةيفوسلا
 دقو .مهفاغ اهفلاخ وأ ةعيرشلا قفاو ءاوس مهرباكأ هلحتنا ام نودمتعي ةينطابلا فالخب تنذب
 بطقلا نم لمكأ وه نم دارفألا نم نوكي دق هنأ دارفألاو بطقلا ىلع مالكلا ثحبم يف مدقت

 دب ال هنأب ملعلا قبسل وه امنإو ءايلوألا نم ةفاكلا ىلع هلضفب ماقملا اذه ىف لني مث بطتلا نال
 ثحبم يف لوقلا كلذكف ةيولوأب ال ةيبطقلل نيعتف سائلا رمأ هيلإ عجري دحاو نم ملاعلا يف
 مامإلا يف طرتشي ال هنأ ملعاو .ملعأ هللاو ةيعرلا لضفأ مامإلا نوكي نأ طرتشب ال انه ةءاسإلا

 ال مظعألا مامإلا نأ ىلإ روهمجلا بهذو ةضفارلل ًافالخ ًايرلع الو ًايمشاه هنوك الو ةمصعلا

 الد اعج

 غلاب مامإلا نوكي نأ طرتشي هنع هللا يضر يعفاشلا انمامإ باحصأ بتك يفو .قسفلاب لزعني
 ميلس ًاقطان ًاريصب ًاعيمس ًايشرق ةيافكو يأر اذ ًاعاجش ًادهتجم ًاركذ ارح ًالدع ًاملسم ًالقاع
 هيف تعمتجا يشرق دجوي مل نإف ضوهنلا ةعرسو ةكرحلا ءافيتسا عنمي ىعقن نم ءايضعألا

 ىف ررقم وه امك قسافلا لهاجلا نم ىلوأ لداعلا لهاجلاو هريغف دجوي مل نإف ىنانكف طورشلا

 ىف لاقف همحر نيدلا ىيحم خيشلا ةرابع امأو .نيملكتملا بتك ىف هتيأر ام اذه .هقفلا بتك
 ْ ْ .«تاحوتفلا» نم ةثامثلثو نيرشعلاو يناثلا بابلا

 ؟ًابجاو نوكي نيأ نمف مامإلا ذاختاب رمألا ىلع صني مل عراشلا نإ :(تلق نإف)

 ىلع نامألا دوجوب الإ هتماقإ ىلإ ليبس الو نيدلا ةماقإب انرمأ ىلاعت هللا نإ :(باوحلاف)

 دوحو عم الإ مهل حصي ال كلذو نشعب ىلع مهبتعب يذدعت علمو مهلاومأو ىهيلهأو سائلا سلا

 مهسفتأ ىلع اونمأي مل إف هيلع نوعمتجيو هيلا لوعج نو هتمحر لوح بو هتولعس نوفقاخي ماسإ

 الإ بجاولا ىلإ لصوتي ال امو هتماقإ مهيلع ىلاعت قحلا بجوأ يذلا :ريدلا ةماقإل نوغرفتي ال
 افلتخي الثل ادحاو نوكي نأ بجيو لاق ىلاعت هللا ىلع انيلع بجاو مامإلا ذاختاف بجاو وهف هب

 دحاو ملاعلا ىف ثوغلا بطلا نأ امكو دحاو ملاعلا هلإ نأ امك نوكلا ىف داسفلا ىلا يدؤيف
 اي

 ناب لمي ْملَو# هنيوكت لحم اهنأل [م؟ :مير.] #قدلوي اًنيَو# ايندلا ةايحلا وهو فيلكتلا نامز

 # ٌتدِلُو موي لع ملَسلَأَو كلذ نع ُهْرَنُن ءايبنألاو لهجلا نم الإ نوكي ال كلذو [؟* :مب «4 ١

 اذإ دلولا حر مصصم ريح ةدالل ولا كنص لافطألا نعطي لكوملا سيليإ نم ةمالسلا : هأنعمز |[ 0

 ةمايقلا يف 156 :ميرم] كاي ُثعْبَأ مويَو# لتقأ مويو :لقب مل هنأل لتق هنإ هيلع ىرتفا نمل ايبذخت
 ىيحي نم متأ هنأو ةبرب هحلصو مامت ناي دهملا ىف ًاعيضر ًايص مكحلا هنايتإ ىف ناكف قربخلا

 هبر هيلع ملس ىيحيو هلإ هنأ هيف يعدا اذهلو هبر مالسب هسفن ىلع ملس ىسيع نأل هتلاخ نبا



 نكذب هتعان بوعجوو هبأوثو مظعألا ماماللا بضصت ببوجو نابي ىف :نوتسلا ثحسلا

 . ىهتنا ًاعرش بجاو ًادحاو مامإلا اسسجتق

 ؛اهنم لزعني اذاميف نهشش ةماما تحص اذإ :(تلق نإف)

 الك رجسنو ى.ضعب ىلع ةيع لا ىعب يعب عئم ن كو اهقحي م مايقلا نع هزجعب لزعتي :(«باوحلاك)

 عابلا لي نيدلا ويح خيشلا لاق دقو .هّقملا بتك ش ررقم وه امك ةمامإلا طورش يف مدقت امم

 :ادحالاو لدعلاب مهيف يشمي الو هتيعر لاوحأ يف رظني ال مامإ لك :4«تاحوتفلا» نم نيتسلا
 را راج ادإ مكاحلا نأ ىدنعو :لاق ءرهاظلا نود رمألا سفن ىف ةمامإلا نم هسفن لزع دقف

 .ببلا قو هب مكحي نأ هللا هرمأ امب مكحي مل هنأل ةصاخ هيف سف اميف لزعلا ىسف

 . ام هراج ناو مهلو مكلف اولدع نإف لاقف اوراج ولو ةمامإلا مسا ةالولل اي هللا لوسر

 ب اعمأ هنأ انلك انه نمو رخآ نود ًايلاو كلذب مح الو ةعاط ص دب حجرخت نأ اناهتو .مهيلع 2

 ىف تيار نكل ًادبأ ةعيرشلا ةفلاخم مامإلل سيل هنأ ملعف .ىهتنا رهاظلا نود رمألا سفن يف
 : ١يش لك نع اوفعي نأ كولملل ةسايسلا ملع ىلع مالكلا يف ةثامثلثو نيتسلاو عساتلا بابلا

 خيرات يف تيأآرو .ىهتنا مهكلم يف حدقلاو رسلا ءاشفو مرحلل ضرعتلا يهو ءايشأ ةثالث نع

 ماكحألا» ىف تيأر كلذكو روصتملا رفعج ىبأ مالك نم كلذ نأ ىطويسلا لالجلل ؛ءافلخلا

 يف لاق» .كلذ لمأتيلف ىضاقلل كلذ سيلو رقي ىتح مرجملا برضي نأ ىلاولل نأ «ةيناطلسلا

 تيت حام اسست كق* ار ولا ىف نعل نس :«تاحوتفلا» كب ةئامثلتو نيتسلاو عبارلا بابلا مولع

 ىلأ نعصلا نع ىلاعت ىف وحلا ى يهن اذهلو :لاق اذج ريطخ اباب وهو رظنلا روصقو هفسلا ىلإ

 انيلض اهب فطع ءاش نإو انع 9 هب ءاش نإ ىلاعت هللا ديب مهبولق نأ ربخأو ءافلخلاو كولملا

 هيلا اب مهنأ عم مهر روج لف مظعأ ةماعلا ىف مهب ةحلصملا جوشو نأل مهل وعدل نأ انومأو

 اق :يرداج وأ ةيلداع نيحل دلاش وأ نيمساف انك ءاروس ضرألا لهأ ين جئاوحلا ءاضق يف ىلاعت

 ةائامح درع ةمامالا ىلع ماللكلا يف لاقو . ىهتنا مهيلع ةباينلا ميسا قالطإ نع كلذ مهج رخعي

 ! لا : رحافو 0 لك فلج اولص 2 هلوق ىف ؛تاحوتفلا) نم ةالصلا باوبأ ىف ةعامحل

 د". هقلش ةالصلا انلبق مالسإلا ةقبر هيف مامإلا ماد امف رفاكلا ال ملسملا يصاعلا وه انه جافلاب

 : فلغم ال نقيتم رمأب مامالا ىسف ناك اذإ امب ةصاخ ةهاركلا نأ ىفخي ال نكل ًاهوركم كلذ ناك

 . كلذ يف لاطأو ىلاعت

 ببكلا كود ريغصلا يبصلا 55 ا دع لاعب همسي اوناك املا ن سائلا نأ ملعا 2 :لاث مث

 كتذل لحمب داعلا ىف ىبلصلا 1١. غلا نع ةلصاحلا ةمكحلا الإ اودهع ام مهنأل

 هلع ىلع امهنأب ىسيعو ىبح د زحسلا اذهب هللا ٌةيانع رهظتف اهب قلعنم هنإ :نولوقيف

 ىكحلا هانأ هللا نإف ًاقوذ الا ب: ١ نام زلا كلذ لثم روهظ نأل قوذ ملع هب اقلن امب

 يف يهو بنيز يتنبأ ره تلاع .- لاق .افوذ الإ نوكي ال يذلا ةوبنلا مكح وهو ايبص

 .تلاقف لالي ملو هتليلح عمه + .٠ لا ىف نيلوعت ام ةنس نم اهرمع ابيرق ةعاض رلا نس



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا هم

 فاوطلا ىلع مالكلا يف لاقو .ىهتنا نظلاب دحأ يف ىسفلا داقتعا لماكلا نمؤملا نم دعبي هنأل
 هنأل هفلخ ةالصلا لطبت مل ملو ةهاركلا عم ىسافلا ةمامإ زوج امنإ «تاحوتفلا» نم جحلا باب نم
 ريخ يف لازي الف ةالصلاب مرحي هنإ مث عورشملا ءوضولا أضوتي ىتح الإ ة ةالصلل لخدب ال
 وه لب قسفب كاذ ذإ فصوي الو ةالصلا نم ملسي ىتح عوضخو ركذو ةءارق نيب ماد ام ةدابعو
 ام هنإف ًاضيأو ءاقساف هب ىفكو جاجحلا فلخ رمع نب هللا دبع ىلص دقو لجو زع هللا ةعاط يف

 نإو هتالص لاح هوحنو جاجحلاف هبحصي ةيصعم اهنأب ناميإلاو الإ ملسملا نم عقت ةيصعم نم

 ةيصعملا بناج فعضف ءيش همواقي ال ناميإلاو هناميإب ىلاعت هلل عيطم , نمؤم اهجراخ ًاقساف ناك
 مدع ثيح نم تسيل ةهاركلا نأ رظن هيفو همالك ىهتنا ءةلطاب ال ةهوركم هتمامإ نإ انلق كلذلف

 ةالصلا جراخم ولو روجلاو ملظلا هباحصتسا ثيح نم يه امنإو ةالصلا يف ةيصعملاب هفصو
 . ةهوركم هتمامإ تناك كلذلف

 ؟ًاموصعم مامإلا نوكي نأ طرتشي مهلوق ىف ةيمامالا ةهبش امف :«تلق نإف)

 بجيف ةصاخ ةيدحالا هتنص الإ يجاني ال ىلص اذإ مامإلا نإ مهلوق مهتهبش :(باوحلاف)

 اذه لصاو اولاك ةالصصلا جراخ داو بنت لح مدعب نولئاف مشو اهنم ملسي ىتح ةالبصلا يف هاا ب لح

 هتمصعب لوقلا انيلع بجي مهريغ نم ةمامإلال مدق نف نكلو .ءايبنالاب ىصاخ وه املإ ماقملا

 نم ام هئاف ةمئألا ةمصصع بوجو مدع عقاولا لب حضاولا قحلاو ٠١ ىهتنا ةالصلا نم عرش ىقح

 نم مزلي هنإف اقرف نيماقملا نين نإف هتالص نع هسي مل نإو هتالسع يف وهسلا يف هل عقيو هلا مامأ

 عباسلا بابلا يف كلذ يف لاطأو اهيف يهاسلا فالخب ةيلتكلاب اهلعف مدع ةالصلا نع وهسلا

 سداسلا بايلا ىف ه حيشلا هلاك ام ًاضيأ ةمئألا 5 ةمصعب لوقل ا مدع ديؤي اممو . هئامثلثو نيعبرألاو

 نطابلا ةاطلسلا ٠ وه يذلا بطقلا ىلإ رظني ال ىلاعت ىحلا نأ ملعا :هلوك نم ةثامثئلثو نيئالثلاو

 هاري امك طق مامإ راج ام نيعلا اذهب رهاظلا ناطلسلا ىلإ رثفن ىلاعت هنأ ولو ةيلهألا -ريعب الإ

 هللا هرمأ مث هل ةبولطم ريغ ةمامإلا تناك ولو رهاظلا مامإلا طرش نم تسيل ةمصعلا نإف ةيمامإلا
 كلذ ىلإو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل عقو امك كش الب هللا ةمصعل اهب موقي نأ ىلاعت

 اذهو لاق ءهددسي اكلم هب ىلاعت هللا لكو ةلأسم ريغب ةرامإلا ينعي اهيطعأ نم ثيدحب ةراشإلا

 ىف ةنس اهنع تبغو تنيلا كلت تقراف ىنإ مث كلذ نم نورضاحلا بجعتف لسغلا هيلع بجي

 تمرو تكحضو :؛يبأ اذه :اهمأ ينارت نأ لبق حيصف توصب تلاقف ءعضرت يهو لمجلا قوف

 . يلإ اهسفنب

 رداقلا دنع خيشلا ةمسأ ناكو اهتطي يش وهو تيمشتلاب ةمأ باجأ نس تيأر اقر :لاك

 ركذي ملو كلذب تاقثلا ىلع دهش :لاقو .ةثامثلثو ثلاثلا سابلا ىف ًاضيأ هركذ كلذكو قشمدب

 دقو :(تلق ة) .اهفوج نم هتوص مهلك نورضاحلا عمسو تسطع نيح اهنطب يف وهو هعمس هنآ



 كلك هتعاط بوجوو هباوثو مظعألا مامإلا بصن بوجو نايب يف :نوتسلا ثحبملا

 هيلع دواد ىح يف ىلاعت هلوق امأو موصعم ال ظاوقحم هنإ لاقي نأ بدإلا نكل ةمصعلا ىنعم وه

 عابتإ مدع ىوهلا اذهب دارملاف [55 : س] كد لِيَ نع َكلِصَ وهل عب دم الو مالسلاو ةالصلا

 نأل مارحلا الو هوركملا ال ىلوألا لعف نم كيلإ هب انيحوأ ام فلاخي 3 كيلع راشأ نم ةراشإ

 يف دشنأو ةئامثلثو نيعبرألاو سداسلا بابلا يف خيشلا هطسب امك كلذ نع لجي ءايبنألا ماقم

 :لوقي كلذ

 رهالإ مئام قيقحتلاو يحولا عم 0 ا

 مشع سماخلا بابلا يف ًاضيأ كلذ يف مالكلا خيشلا طسب كلذكو لاق ام رخآ ىلإ

 .هعجارف ةئامسمخو

 ؟كلملا وأ ةقيلخلا ىلاعت قحلا تاثفص ىلإ برقأ نمو اكلم نوكت 5

 ثحبم يف مدقت امكو ثيدحلا هبا مح رص امك رهاظ قرف كلملاو ةفالخلا نس :(باوحلاف)

 نأ كلملاو ةفيلخعلا نيب قرفلا :ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف خيشلا لاق دقو ةلاسرلاو ةوبنلا

 ةراصم الو ءامسألا ملع فرعي هنأ هنم مزلي ال كلملا فالخب اهفراصمو ءامسألا ملعي ةفيلخلا

 هللا نم يروصلا برقلا نوكي ال :نيتثامو نيتسلا بابلا يف لاقو ءملاعل يف ةفيلشخب وه سيلق

 لوألا نيعون ىلع مهبرق نإ مث لاق .لسر ريغ مأ ًالسر اوناكأ ءاوس ةصاخ ءافلخلل الإ ىلاعت
 هنم ماكحألا ذوفن عم يهلإ فيرعت نع ال ةفالخ يناثلاو روشنمب يهلإلا فيرعتلا نع ةفالخلا

 .ةفيلخ وه ةقيقحلا ىفو ةفيلخ ءابدألا ناسلب ىمسي ال اذه لثمو

 إف يونعملا برقلا يف متإ يهلإ فيرعت ريغب ةفالخلا باوجلاف ؟ْمتأ امهيأف :(تلق نإف)

 نكي مل ملاعلا يف همكح نإف ةروصلا يف فلختسملا نم دعبي رهاظلا رمألاو فيرعتلاب ةفيلخلا
 ةفالخلا هل تدقع نمم ةيهلإلا ةفصلا ىلإ برقأ وهف هسفنل مكاح وه لب هريغ نم رمأ نع

 ذإ يهلإ ّرمأ هتفالخب نرتقي مل نسم ةبولطملا ةداعسلا ىلإ برقأ اذه نكلو روشنمو فيرعتب

 نيدلا لااح خيشلا همظن ام ىلع ةصقلا هذه دازتف كلذ وحن نيسمخلاو يناثلا بابلا يف مدقت

 ميرمو ليلخلاو ىسيعو ىسومو دمحم يىبتلا دهملا ي :ملكت

 ملسم هيوريدودخألا ىدل لفطو فسوي دهاش مث جيرج ىربمو

 اهلفط نوعرف دهع يف ةطشامو ملكتت الو ىنزت اهل لاقي ىتلا ةمألاب رم هيلع لفطو

 تروس .سدق نيدلا ىيحمل هةسلبيو متحعي كرابملا يداهلا نياعر ىكو

 وه ناسحالا :ةئامعبرأو نينامثلاو دحألا بابلا ىف لاقو .ممتم كلذو ًاعمج انب معو



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاوبلا نم ىناثلا ءزجلا 0

 ":يعيسما 0 مقال ! بأبلا يف لاقو . ىلاعت هليأب ءاملعتا كلم بولطملا وه ةداعسلا وق بل 5

 ؟ميلستلا ٍهأ ملاعلا ىف مكحتلا ةفيلخلل ىلوألا لهف :(«تلق نإف)

 ءاش نإو يليجلا رداقلا دبع خيشلاك رهظو مكحت ءاش نإف كلذ ىف ريخم وه :«باوجلاف)
 : يس 2 لبشل را يل ام نكمتلا عم هدابع يف هير تععل رق دنع هلا دملت .اشلا نب ١ بأك هل | لاقي زا هك تد ملم

 قولا ينم كناف هلثأ رها دارا ىل 1 !! ليبس اف ماسلا هيلع دوادكا يعلإ رمأ كلذ 3 رتشي نأ الل رداَقلا

 بوك علخي نإ ة5 هللا لوسر هاهن هلع هللأ يبرز ناعع ب نامئعكو ةعابتأ نع ةقيلخلا ىهل يدا

 كرت نأ عم ىحب رتتساف هب رهظي مل ءاش نإو قحب هب رهظ ءاش نإ ريخم وهف يهلا ٌرمأ همكحتب
 اسرلا امآو ةقالخلا يف ءايبنألاب نوقحلي دق ءايلوألا نأ ملعف لقاع لك دنع يئوأ روهلفلا

 اشيا ! مكحتلا هلك فلختسا ىت : مكحلا ل ويس للك اذ نال الغ

 وش يدنا هتقو مك

 روجلاو لدعلا ىلإ ٠ اسم مكحلا كلذ 3 كناف د 2 مس
 0 م 2 5 م ماب

 ؟فيرشت وأ ءالتبا ناسنإلل مكحتلا ةيتر لهف :(«تلق نإف)

 ا
 املو ةالعتسلا راد يف 5 م رخآلا 3 كيسيق تيبقيل 23 ركل تناك ول دا دل ءالتنأ مه :(باوحلاف)

 هنإف ميرشتلا فالخب كش الب ءالتبالاب نذؤم ريجحتلا نإف ىوهلا عبتت الو ةفيلخلل لاقب نات

 الو روج ىلإ الو لدع ىلإ مككحتلا يف بسن امل افيرشت تناك ولف اضيأو .هيف ريجحت ال قالطإ

 هيسلاب ان امأو ةقسفلا سعب ىلاعت هللا ىلو دقو ةصاخ هللا لهأ الإ ملاعلا يف ةفالخلا ىلوتب ناك

 2 . خت دضح 9 ءاقب لت ةلاح . عاداتنا ةلاح هده اوراج تاو بهل ءاصانخلا#

 ؟مالسلا هيلع دواد م مالاسلا هيلع مدا وش له ؟هفاللخ لمكأ ايهيأف :«تلق نإف)

 ايلا ىف جيشنا + هلاق امك رخآ هةجحلاو ل ل وضفقم دحاو ل ,لضاف امهنم لك :(باوحلاف)

 السلا ةالصلا هلع 6 مدأ ردت ّح رس امل ىلاعت قىحلا نأ ملعا : لاشقف ةئامثلت و نيعيرالاو سداسلا
3 

 هنداشاشمو حلا ةريصح ىف هنأك 0 ىقح هلالخو هللأ ةمظع نم هنكمأ ام راضحتسا ىلع لمعلا

 امنإ ديعلا نأو وه ال هللا وه لماعلا د نأ رصبي ةيؤرلا كلتب هنإف بيجع هيبنت كلذ يف ةدابعلا ىف

 هلوق ىف ةئامعبراو نينامثلاو سداسلا بالا ىف لاقو . ريغ ا لمعلا كنذ روهشل لج وعش

 د4 : ديد تاوق هدم 5 ممر رخل جك للا
 تءاشق لوس رلا ل مهعل م ل ل مل هنأ ملعا [م *ءاسنلا] # يي ّماطأ ءاقق لوسرلا عطي نه : ىلاعت

 انه لزنأ ولف ةطساولاب اهنأل ا هتيصعم و ديتاذ هلل قولخملا ةعاط نأل كلذو هللا ىصع
1 ' : 
 باجحلا الأ ام , ىصع نم ىبصع اسف وهو اه 1 ا ىلاعت ع كي مل ةعاطلا ىف 3 رذأ امك نللاويس ول

0 0 
 لوس رلا ةيستاعم نم دعبأ 7 لحلف :لاخك ؛ هلا نسو وانني ةطساولا قوس تاجيحلا سيئو



 ند هلجأ ءاهتنا دعب الإ دحأ تومي ال هنأ نايب يف :نوتسلاو ىداحلا ثحبملا

 ةرصتعا نم هاطعأ ام دحجو ةافولا دنع كلذ مدأ يسن يسن مث ةلس نيتس ءرمع نم دواد هنبأ بهي نأل

 ىلاعت هنأ كلذو ماللسلا هيلع مدآ هةلطعي مل مل ركذب هللا هربجيف كلذ دنع بلق راسكتا دوادل لصح

 ةادآأ نيب هل عمج "الو همساب هنيع امو [؟ ١٠ :ةرقبلا] # ٌهَفيلَخ ٍضَردْلأ َّف ٌلِعاَج نإ # مدأ ىف لاق

 ىف ٌةَمِلَخ كنتَ دواد يف لاقو اهلك ءامسألا كتملعو هل لقي ملف هفرش ام نيبو بطاخملا
 ءانتعالاو ماقملا اذه لثم نأ هملع قباس يف ىلاعت هللا ملع املف هامسف [1 : سا (ْةَمَك ٍضْرأْلا
 نيس نع كّلِسف تيرهلا عت الو# لاق ةأشنلا بسحب هتيرشب هجو نم هيبأ ىلع ةسافنلا هثروي دق
 هل ىلاعت هللا نييعت نم هل لصح امب حرفلا نع رذحلا كلذب لغتشاف هرذحف 1١7 . يعز سَ

 نإ هل لاق ثيح بدآلا كلس دواد عم كلس ىلاعت قحلا نإ مث ليبسلا ةبقارمي هرمأو ةمساب

 نإ كنإ هل لقي ملو [:5 : يعل « باسل م َ أوُنش اَنِب ديد ُباَذَع مهل هش لبس نع نولسُي نيل

 . كلذ يف خيشلا لاطأو ديدش باذع كلت هللا ليس نع تللض

 تاومسلا يف لعج ىلاعت هللا نأ «تاحوتفلا» نم نيتسلا بابلا يف خيشلا ركذ :(ةمتاخ)

 لق مهم رودت كادزألا لعجو هام ععممسي ىدلا هيث رش وش امجن كلم لكل لعجو ةكنالملا 3 عامشل

 ةديعاز لاوحأ ىف رظني ذل نالطلس لكف ضرألاو تاومسلا ةكلمم نم ء ويش مهموشي ف ةروش ماوي

 نفرألا ةالوو تاومسلا ءالو نيب ىلاعت هللا لمح دقو :لاق رمألا سفن ىف هسفن لزع دقف

 تويعلا نم ةرهطم بئاوشلا نم ةرهطم لدعلاب ةالولا نب 1 ه ضرألا ل اهأ ىلإ دتمن قئاقرو تاأبسانم

 نمولي الف احبق وأ انسح مهدادعتسا بسحب مهحاورأ نم نيضرألا ةالولا ءالؤه حاورأ لبشتف

 .ملعأ ىلاعت هللاو ةيلصوملا تالزنتلا يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو لاق .هسفن الإ يلاولا

 نوتسلاو يداحلا ثحبملا
 يذلا تقولا وهو هلجأ ءاهتنا دعب الإ دحأ تومي ال هنأ نادب يف

 هربغ وأ لتقب هيف هتادح ءاهتنا لزألا يف هللا بتك

 ًالجأ ىضق مث هلوق ىنعم نايبو
 ةروص ةرشع اّتنثا هتوم دنع تدم لكل ىلجتي هنأو هدئع ىمسم لجأو

 لجأ هلتقب عطق لتاقلا امنإو هلجأب تمي مل لوتقملا نأ اومعز ةلزتعملا نم اريثك نأ ملعا

 هب هللا رمأ اهب انم ءايلعلا مهو انتقو يفق انرمأ يلوأ الإ انيصع ا انأل انيلإ مهتود نم ىلإ هباحصأ

 لمعي لسعي نمم نيسمخل وجأ انم دحاولل نأ ءكارجأ مظعأو ةذهاؤم لقأ نحلف هنع ىهنو

 ' ' : كر مل هنوكل كلاب لعجاف مكلمع لثم نولمعي نيسمخ رحأ مهنم دحاولل تيدحلا يف امك ةباحسلا

 زأ رك ني اعدم ليغ ْنم# :ىلاعت هلوق يف ةنامعبرأو نينامثلاو عباسلا بالا يف لاقو



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا هع

 رمع رادقم فرعي نأ لوقلا اذهب لئاقلا جاتحيو كلذ نم رثكأ شاعل هلتقي مل ول هنأو لوتقملا

 ريدقتي مث كلذ ىلإ هل ليبس الو لتقلاب هصقنب مكحي ىتح ىلاعت هللا ملع يف لوتفملا كلذ
 دبعلا حور ذخأي نأ ىلاعت قحلل نإف فيسلاب هلتقب الإ يضقني هلجأ دجي ال كلذ ىلع هعالطا
 لتق بتك اذإ ىلاعت قحلا نإف ىلاعت هللا ملع يف هل بورضملا لجألا وه امهالكو ةلآ البو ةلآب

 دوجو ىلإ ةلاحم ال شاعل دقف فيسلا نأ ولو فيسلا نم دب الف هلجأ ءاهتلا دنع فيسب دبع

 الو كش الب مالسإ لهأ مهنأل اذه ىلع ةلزتعملا مالك لمح ىلوألاو مهضعب لاق فيسلا

 بلغف اهدري مل لتاقلاو فيسلاب لوتقملا اذه ةايح دارأ ىلاعت هللا نأ داقتعا ىلع هلمح يغبني

 ةلزتعملا ةماع فالخب هبارضأو يرشخمزلا لثم هديري نأ نع ديعب كلذ نإف ةيهلالا ةدارإلا هلعقب

 يدبع ينرداب :ثيدح وحن نم امهف لرتقملا رمع عطق لتاقلا نأ اومهف امبر مهنإف نيدلقملا نم
 هسفن لتقب ردابي مل هسفن لتاق نأل ًاليلد نوكي نأ حلصي ال أطخ مهف وهو ءهسفن لتق نميف

 ثيح نم الإ هسفن لتاق ىلع موللا يقب امف هتئيشمو هللا ةدارإب وه امئنإو هللا ءاهششق ريغب القتسم

 ماكحألاو مارح كلذو هنذإ ريغب ريغلا كلم مده هنأكف ىلاعت هللا نم رمأ ريغب هسفن لتق هلإ

 الو ردقلاب نمؤن :اولاق انه نمو ةدارإلاب جاجتحالا نود رمألاب تاجاجتحالا عم ةرئاد ةيعرشلا

 هلوق بلا لمأ ةلدأ روهشم نمو ؛هتيشاح» يف فيرش يبأ نب نب نيدلا لامك خيشلا لاق . .هب حمحت

 لأ لجأ َّنإ# ىلاعت هلوقو 1١ :لحلا] «َنْوُميِقَتَتَم اَلَو ٌهَعاَس َنوُرْهْنَتَتَي ال َُ أجا ل : ىلاعت

 0 ىف ثيداحأ ةلزتعملا تاكسمتم نمو [ه :حون] َنوُمْلَمَن مثلك ول ٌرْخِقَي ال ع انإ

 هقزر ىف هل طسب نأ بحأ نم ثيدحك رمعلا ىف ديزت تاعاطلا ضعب نأب تحرص امهريغو

 يف ةكربلاب ةلوؤم ةدايزلا هذه نأ اهحصأ ةبوجأ كلذ نعو لاق .همحر لصيلف هرثأ يف أسنيو
 ةعاط ىف ناك ام الإ هرمغ نم هل بسحي ال ذإ تاعاطلا ىف هرمع فرصي نأب مومعلا تاقوأ

 ةمايقلا موي هلتاقب قلعتي لوتفملا نإ يناربطلا ثيدح وحن امأو لاق .ةلدألا نيب عمج اذهو
 وهف هتحص ريدقتبو هدانسإ يف ظافحلا ملكت دقف ؛يلجأ عطقو ينلتقو ينملظ هنإ بر اي :لوقيو
 لوتقملا انلوق ىنعم نأل ًادئاز الجأ يطعي ناكل لتقي ول هنأ هللا ملع يف قبس لوتقم ىلع لومحم

 مل لتقي مل ول هنأو ىلاعت هللا لعف نم كلذ امنإو لتاقلا لعف نم دلوتي مل هلتق نأ هلجأب تيم

 دبعلا تائيس هللا لدبي نأ ةبيطلا ةايحلا نم [99 : لستلا] ةدنل ؟ رح ةئيِقنَلم ٌنمْزُم َرْهَو ٌّقنأ

 . ليدبتلا دهاشي نيح قلخلا نم ةعقاولا يصاعملا رئاسب ىتأ ناك ول نأ دوي هنأ ىتح تانسح

 علا سابعلا وبأ انخيش :امهدحأ نيلجر هلك يرمع يف ماقملا اذه لهأ نم تيأرو :لاق

 : ىلاعت م لوق يف ةئامعبرأو نينامثلاو نماثلا بابلا يف لاقو .ةكمب لجر :يناثلاو سلدنألا برغب

 كتقو يف هيلع تنأ امم كاطعأ ام وه كبر قزر نأ ملعا . 188١ :هطل « قبو ٌيَح كبَر ُفْرِرَو#

 بعتت الق طق كيلإ لصب الف كل سيلامو كيلإ هلوصو نم دب الف كل ناك نإف كطعي ول امو

 هحابأ يذلا ي ىهلألا دحلا ىلع هذخأت نأ كل ناك نإ انلوقب دأر مملاو 7 لاك . عمطم ريغ يف كاسفن



 م1 هلجأ ءاهتنا دعب الإ دحأ تومي ال هنأ نايب ىف :نوتسلاو يداحلا ثحبملا

 . ىهتنا «دصاقملا حرشا يف هركذ ام ىلع هتايحب الو هتومب عطَقي

 اَمَُو## ىلاعت هلوق وحن ىف رمعلا صقن امأو دمتعملا حيسصلا داقتعالا وه اذهو : :(تلق)

 كلذ نم صقنلا هب هارملا سيلف 1١١ :رطاف] «ْبَنِك ىف الإ ورم َنِم ُسّقنب الو ِرّمَمُم نم ٌرْمَمَت
 هيلع هلباقم ةلالدل ركذي مل نإو هل ريمضلاو رخآ رمعم رمع نم صقني امو دارملا نأل رمعلا
 نأ ىلع اذه ىنبمو ًاقلخ الو ًابسك ال دبعلل هيف عنص ال ىلاعت هلل قولخم تيملاب مئاق توملاو
 ىتؤي 'ًاضيأ ثيدحلا ىفو [؟ :كلملا] © دْرَيطلَو بوملا قليص# ىلاعت هلوق ليلدب يدوجو توملا

 هتوفرعيف راثلا لهأو ةنجلا لهأ هيلإ رظنيف رانلاو ةنجلا نيب فقويف حلمأ شبك ةروص يف توملاب
 يمدع هنأ ىلع نورثكألاو .هحبذيف ةرفشلا هعمو مالسلا هيلع ىيحي يتأيو نيمألا حورلا هعضيف

 بهذم وه اذه ةبذعم وأ ةمعنم دسجلا توم دعب ةيقاب سفنلاو هردق توملا قلخ ىنعمو

 باتكلاو ينامسجلا داعملا مهراكنإ ىلع ء ءانن ةقسالفلا كلذ يف فلاخو مهريغو لب نيملسملا

 [ذهم :تارمع لآ] تر ُةَقِباَذ يفت ٌلك# ىلاعت لاق سفنلا ءاقب ىلع ةلالدلاب نانوحشم ةنسلاو

 يهو [؟1 :ةمايغلا] 4 99 فال ِيَملب اَذِإ الك ىلاعت لاقو .قوذملا دعب ىقبي نأ دب ال قئاذلاو

 ٍليبَس ىف انتم َنيِنل يسم الو# :ىلاعت لاقو ٍظئموي ىلاعت هللا ىلإ اهقوسو حاورألا ءاقب ىف صن

 ,[138 :نارمع لآ] 49 9 دوك مهند دنع كايحأ لب ا دل

 امأو .لمأتف .مهنم عمسأب متنأ ام :لوقيو ىتوملا روزي ناك لي هنأ «نيحيحصلا» يفو
 [13 :ءاسلا] روج هه انِرَأ# اولاق نيحح ىسوم موقك أر ابتعا وأ مهل ةبوقع ىلاعت هللا مهتامأ | 5

 هر ديو لع رم ىلا لو [؟48 ::ةرقبلا] ٍتْوَملأ َرَدَع 3و ممُهَو مهركّيد نم اُجَرَحط نيذلاك
 ىلاعت هللا مهثعب كلذلو مهلاجآ ءاهتناب ءالؤه توم سيلف [؟54 :ةرقبلا] ةاَهِشوُرُع نع نواح

 نأو هلجأب الإ دحأ تومي ال هنأ كل ناب دقف ىلاعت هللا ملع يف ةردقملا مهلاحأ ةيقب اولمكيل

 ةدارإلل عيطم رمألل صاع وهف يرمأ ريغي هسفن لتق هنوكل يأ يدبع ينرداب :ثيدح ىنعم

 لجو الجأ َنَضَت ّمث# : ىلاعت. هلوق ىنعم امأو .ملعأ هللاو دوجولا اذه يف ةعقاول !| يصاعملا رئاسك

 لكل ىضقملا لجألا وه 4 أ < قضت مث" :هلوقب دارملاف [؟ : ماعنألا] «َنوُريَمَت ٌرْسَأ مث دنع سس
 ماسلا ملل

 يذلا ةيناحورلا لجأ هب دارملاف 4« دنع ىّمَسُم لِجأو# كلذ دعب ىلاعت هلرق امأو توملا لبتي ىح

 يف لاطأو عبلعلا ىلإ فاضي امنإو ابدأ هللا ىلإ هتفاضإ يغبني ال مارح نم ذخأ ام نإف كل عراشلا

 . كلذ

 الإ هلمع مطقنا مدأ نبا تام اذإ) :ثيدح يف ةئامعبرأو نينامئلاو عساتلا بابلا يف لاقو

 ىف روكذملا ملعلا اذهب دارملا اهل وعدي حلاص دلو وا كب عفتني ملع وا هيراج هةقدص : ثان نم

 ملسملا حلاصلاب دارملاو نودهتجملا ةمئألا هيلع امك ةنسحلا نئسلا نم هنس ام وه :ثيدحلا

 لوق يف ةئادعيرأو نيعستل -لا بابلا ىف لاقو .كلذ وحلو رابآلا رفح لئم ةير راجلا ةقدصلاو

 ال ان اوت نأ ِهْنَأ َدْنِع اًنْنَم ٌرْيَكخِح ©) نون ال ام تلقت ملل اوُبماَ سلا امي :ىلاعت
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 هلوق. هبقع كلذلو ثعبلاب هنع ربعملا ىلوألا هتايح ىف توملا لبق ناك نم لق ةايح تءاقبم

 خيشلا لاطأو 3 ىلاعت ةلدلع ىمسلا لجألا و وش يذلا ثعبلا يف الإ هي رملا تعفو امي ها خل

 رك ىف مهل دوهشم هنأل هيف نورتمي ال توملا نإف ثعبلا ىف ىنعي نرد رشم لل لامن

 م ىمسم توملا لجأ لعجي مل امنإو لاق مث نيتئامو نيعبسلاو عبارلا بابلا كلذ يف نيدلا ىيحم

0 
 ضرالا يف نمو تاويحسلا يف نم قعصف روصلا يف خفن اذإ هنأل هذس

 دوكيو ًاعطقنم ءانعغتسالا نوكيف توملا لبقت ال قئاثح ىلع اونو مكي نأ امأف نوقعصي ال :

 جازم م ىلع اونوكي نأ امإو ؛ىعص نمع دحأ ةبيجي ناك ١1[ : رئاغ] # نأ 3 كنذلا نمل هلو 006

 . ىهتنا ةامتم ءانتتساللا نوكيف اوثعصي ملف خفنلا مهيلإ ل نحل هد يملا اذ

 عيمج ركذ ماقم هركذ موقي يذلا د دحوسلا ناسنالا هحورو رضبقي نم رخآ :(باوحلاف)
0 

 , هللا هللا لوقي م ضر ىلا لربع و ىلع ىشيب هب ىح ةضاسلا موقت هي كتيدحم هيلإ رايشملا ماعلا

 ؛؟يدوجو وأ يمدعص وه له ؟توملا ىف يف نيدلا يبحم يس كلا بهذم امك :( تلك نإفد

 ثوسلا نأ ملعا : ةثامثلثو مشع عياسلا بابلا يف هترابعو يمدع هذلع وه :(تاوحلاف)

 الو ىلاعت هللأ دمحت ةحسم اهنوك يح نم نايعاأللل ةشاد ىهف ةايحعلا اما بلسلل و امنا ا

 1 50 0 : : د عآ امل . 1 أ
 دع رم ىوفلا عيمج هلاوزب لادو ةيلكلاب دسحلا نع حورلا صضرعا امل لنحو ١ يح 1: عبسي

 اضارعأ هش مسجلا نع حورلا ضارعإ سيلف مونلا امأو سمشلا بيغمب ليللاك وهف عا مدا

 يف ةايحلا دوجو عم ةيسحلا هتاكردم نيبو ىوقلا نيب لوحت ةرخبأ بجح يه اساو ةسكلاب
 دج وم ءوضلا نوكي صر لا نم صاخ عض وم تودو اهنود باحيسلا لاح اذإ سمشلا ىتانل ا

 بكار تملا تاحسلا كلذ ءامسلا نيبو هليب لاح ىذلا كلذل سمشلا كاردإ عشبي مل ١ نار عايصلات

 وى

 ؟0+ ل ديب َنْلأ َلَمَم 3:اللغ كَم انقْتكَت» ىلاعت هلوق ىنعم امف :(تلق نإف)
 هبلإ هرمأ ىهتني ام عيمج ديعلا نياعيف توملا دنع دتحي رصبلا نأ هب دارملا : (باوحلاف)

 ومو .. صعب نم ربكأ اهضعب تاج رد تقحلل ؛ نا ملعا ءةيألا |5"  ؟ :سصلا| # 2 تولعفت

 كرتب ريخلا نم همرح ام ىلع علطا اذإ تقملا ربكأ هللا دنع هسفن تقم هب وه لعفي ملو الوق لاق
 اهذحأم ريغ ةيآلا هذه ىف نوذخأب سانلاو :لاق المع هب عفتنا دق ه ميغ ىأر اذإ اميس الو رعفلا

 هللا دنع تقسلا رب مكأ مكسفنأ نوتقمت يي هللا دنع ىلاعت هلوق نوققحتي امو مهتقم هللا نإ نرلوقيف

 ليها و اذا .كلذ ىش لاطأو ةرخآلا و أ ايندلا 8 52 مل

 نإ تولوقت مل اونمأ نيذلا اهيأ اي :لوقي هنأك ىلاعت ىحلا نأ لوقلا رصخلمو :لاق مث

 نيدذلا بحي هللا نإ «نولعفت ال ام مكسفنأ ىل !! نوقيضت فيكف يل هنإغ كلذك وه اهو مُكْل اعشلا
 دين



 هعم هلجآ عاهتلا نعي 0 دحأ كناومي د دنأ تايب ىف :نوتسلاو يداعملا ىثسملا

 خيش ثلا لاق .[54: جحلا| 1 قل هك كأي 0 كير دعو لوش هةبلإ راشملا نيفيلا هلع م

 دا اهلك اهدهشي ةراونستا 6 يشع ديالا هيلع دا رصتحم 02 نأ ملعاو : ةتام نيعيسلاو سداسلا تنابلا

 9 ةءااش ةمد وا ١ 83 3 1 1 ىلا .
 ةروصو هماشم ةردوصو هداقتعأ ةروصو هلمع ةروصو هملع ةروص يشو كللذ نم هل ذب ال ايضضعب

5 
 ةاميسأ 0 ميسأ ةردجو تاعقألا ءاشمسأ نم مسا ةروصو تلملا ةروصو ةلاوسو ةروصو هلناح

 تاهيسأ "بع ويسا ع ومص م دي زنتلا ءامسأ مره ينشأ ةهروص و ت وعثلا ءامسأ نم 5 هر همحاو تاشصلا

 همللع هب دا ملا : نريدلا ىب خيشلا لاق دقف توملا دنع هملع هلو ىنجتي ىنذلا اماف : تاذلا

 دخلا لاجرو لالدتساو رثقن رع ىلاعت هللاب هملع ءاخلأ لج نالجر يلاعت هللاب ءاملعلاو ىلاعت للاب
 ١ 0 5 ١  0 5 5ىلع : 1 0000 1 ءاى ايما 1 5

 ةروصت نم ىلجلتلا ىف اهجاو ممهكاد ومنا مشتُلا ملص ةروص نأ مولعمو مثك نع هب هملع

 | يف هبحص نإف دبعلا امهب حرفي نأ دب ال نيتروصلا الكو هبشلا نم اهقرطي امل لالدتسالا» ظنلا
 ىف اجلا توراغتف ىوعد هيحصي مل نم ملع ةروص لود هملع ةروس ناث ةيسفن ىيوعد كمع : 0 0 ا ا! . 0000 7 0 ا 0

 يف كنويف توملا دنع هلمع يلجتي يذلا امأو .مهتاين ردق ىلع نوككي ىلجتلا ةروص لاسج
 بحا ب 5 اك“ 2

 5 1 06 3 5 0 3 نفاد - 00 7
 - "املا -ف ماعلا هاشنأ ام نق ماع عقلا» .'بيحعلاو كلذ مه 5 دب اك ةحصق ها ةلسح ةاوبح

 ها 52 9 دل 20 3 3 هل . 0 35

 5 ب ماا ل اعل 32 دو هك نيو : 5 5 5 : يشأ 5 هياذإه هلهد 518 هناكرا < ميدل اثق مكشلل ىلو ما امك هلمع منا نتاع ناغ . مرصقتناو

000 1 1 5 : 5 
 هناكرأ هس اتيش فقتنا ناك نإد بلع لعأ ىلا هيلع هب ىاسي ةحو اد اقا ان ناكر ةاوص

 5 - دع - 8 8 نا 5

 00 | 01 01 ١ 0 اس ع 1 500 5 0
 ا والا يمض ىلو كم صر : 5 5 3 : 3 5 ىلأك لإقا 'ودماملا أ "6 هايم هلي نإ بمسلا هاجس تال افا با الاث 1 28: هم” ةمليصلا 3 علاو هناشأ و كلك : بش ده

 1 -_ ء اا 0 5 1
 ىلع هنا دايصو يشن يلا هب يوهو ةروص حبفأ يف هار هباداو هطورشو هلاك رأ ائييشش ىيمقتنا

 ١
 00 6-5500 هنلددقح خت يهم ه تيحسأ ةليع -ٍ مهتم د بييح»» هكرانمتع هاوهتمف معلا يف تتكإ مط

 - هم 1-0 : 00 ا 0 -

 امدلا را ىث كلما ناك ام بسحت وهج هداقتعإ ة قميصا هانأ راحت يذلا أها 1 لمجأ توي م

 هييسحعتا 2 وسل و ير وسست كي باو كاع هدد 3و درضسمسس تا سيب م اف 8 تكنج معيب اللا ؟ انمح هداقتعا ةرو انانو ةحسد ور 90 5 يس 0 امك حراخ عمو نش
 عل

 هرألا ةحردب قىحل يذلا وهف هماقم ةروص هل ىلجتي يذلا امآد دهاشملا ولع

 35 ىف اامأو -ىاح امإ وهق ةمير "يو كش اهلخ دي ا 1 ةق عم هق فيق هفاشم
 ا عمم ةنعل

 دا هاا 7 1 320 1 3 8
 ريتا ل امإ عهف هناح كل ىلجتي 5 فاو دارو يسماو حجرعلا املسم لاس يم

 6-53 8 : : مم عب زيف بسحب ة ءاسششق ىشبشلا هيف هب قثاللا ناك لحسم ىف طسبلا ناك نإف ءرشلا نازيم بسحب نا هئاح ىلع
 1 5 7 . 7 0 300 1 ١

 32 م ل 9 ّر 1 3 كيس أ ياجمتي علا اما 00 8 م ام ردشب ارض ةساس ينااوع داق م بلا

 زلخلل اعغلا نأ :لوقيو .لاعفألا د اتاقي ىأ امص ءليبس ىف نرلتاتي

 ره انع ةيدنعلاب دا ملاق : لاق شا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ء رجلا ه5

 م
 ١ لميدمم أ منها 51 وأ ء ىمس وم صرف ةراثو هد ؛اششتحلا دنع يسم اذع كرم ةراثف ةايبلألا كلارا ةاملعلا

 يبنلا كلذ مساي ىطني لي سانلا ن :فش . مالسلاو 8 ةماعلا لضفأ 0 ىلع لات

 ةداعسلاب يبنلا كلذ هير للع سبل ءانعس مهلك ل املا نوكل كب 2 2 ةيتاب ًامدنع

 نظلا هب نونئيسيف كلذ نورضاحلا خييسيف بلغألا وهو حيسملا وأ ىسيع راضتحاللا دنع لوقف

 1 500 م ع ١ 7 ١ 00 سا 8
 هنا ىس وه مساب قصب نم تونطي كلدكو مالاسالا نيد بلسو كن وهلا فل ريصلل هنا لو دشتعي د

 لعهأ الإ هقرعي يأ رمأ اذهو 0 لاعت هللأ 5552 ةكاقسلا 9 "ا قطانلا كلذ اهنا كلدخ 0 2 داوم

 مهيش نإف ماقملا ىف نق راشب يلا هكلم وع كامل ااذهف تلتاملا هل ىلجتي ام امأو هدششحلا

 اذه بح اص صخشلا كلذ 0 ل زرئيف تاماقملا نم كلذ رم ىلا نيلاتلاو ريحسسملا نيفاصلا

 ةماعلل نوكي ال اذه نحل ةهجح و و لهي ةيمسأب توملا كلص هيمي اميرق اسيل و اب اود ماقملا

 80 دلع مهش وجو رعمتتل ةماعلا امأو سيبلتلا ةرئاد نع "مح ءاخلا صضاصتخالا ادال كلذ اهلإو
5 

 امو .مهمولعو مهلاوحأو مهلامعأ يف مهيلع ةيناسفنلا كاوحألا ةيلغل كلذو دروستو كلل' كنذ

 ا 95 1 32 كح وملا ىتعمل ف ةلشلاك ل !اعفأب ءامسأ كرت هيلع ايلاغ ناك ىدلا مدياالا وهش ويسا هل ىلاجتي "ل
 1 . 1 2 ' مالا 1 0

 َ َ كس ضني 5 كك يب لامعأ يف ةدهجل 59 ناك د لاق هاعف بنالتب مسا ماثو مجملاو قاررلاو رويعسلاو عرتراملاو

 كك ان لاو ءحرفلا و مثار ير نم اناث رو هرو ع ياخ ل ياتتعلا ولم اكلك 2 مشت ىاذ ناجح 85 5 فيسل همنا 00 ا 0 أ 7 5 ل ءاثح 50

5 : 
 مهلا 30 ءالوا ذل 00

 بسحب كيعلا تطاخت ةروضص لك م هليتمم ةروص ىشه لاك روتف هأ كلمَص و لست لامع وا كلل ىف

 مارمم 5 3 هل 0017 5 : ةقاسلا ارح ١
 يو 9 2 . : 556 3 كه اانا هل باهشت © 'بيحللا ةياع يش يشو ءروذ ةيصقللا تالت هةتصاخ "اماث هامص ناك لاف هناح

 ىلع ساشقيو نرحف كركذ انآ هل لوهتف ةروص حل -يقأ يف يش و هنروسج ةليصاشم اسجتأن هلدص لاك أو

 ءامسألا 3 هش كلذ

 ام ءاطغلا تففسك ول : هنع هللأ ىضر بل ١ ىبأ عا ىباع ماعألا لوف يعم اهق :(تلك نال

 8 : 00 0 دس 3 : كلك هوا 20 1 . 0
 هلئأ يضر هنأف هيع ءاطغ ما هنع هلأ يضر هذاطع فشخ عدلا ءتلمعلاب دارملا رض ؟نيقي تددزأ

 عا يبت ناجع ىلع بدتاجلاك هدنشه بئاغلا ناننايا ماش كلش 5982 نايل اماكتا نان هلع
 35 3 0 3 هينا : 36 35

 يذلا ءانطغلا كلذب دارملا نإ :هئامثلتو نيتسلا املا يف ةدشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 من وقد زأ هدا مضغ تكتع اول لثالا هلمع اللا دمع تلا 53

 ىف لاكو ,8 دغل سفنلا 2

 اهيا أ [4 :ةكاملأا 3 3-6 0

 هب دارسلا ناك ول ذإ مما



 هجحب هلخأ ءاهتنا كعب ها دحأ 5000 ء هنأ كاب ىف :توتسلاو يداحلا ثحيملا

 يف وأ ملع اذ ناك نإ نيقيلا ملع يف ينعي انيقي تددزا ام هلوقو فشكتني ءاطغ مث نأ تبثأ هنع

 ول ارمأ ءاطغلا فشكب ديزي ال هنأ ال ىح ملع اذ ناك نإ هقح يف وأ نيع ملع اذ ناك نإ هنيع

 ملف ةدئافلا نع ىرعم ًاثبع هتفص هذه نم قح يف ءاطغلا فشك ناكل كلذك ناك ول ذإ هدنع نكي

 توملا دنع فشتتت ةيطغألا عيمجمف . ةلمجلاب يدوجو وه ااملإو ىمدع رمأ هءارو ءاطغلا نكي

 ال سأبلا لها ناييإك رهف ةداعس هبحاص ىطعي ال فاشكنالا كلذ نكلو دحأ لكل قحلا نيبتيو

 نيقيلا نبيع نع نوئقتنيف دوهشلاو فشلا لهأ نم ةصاخلا امأ ةماعلا قح اذه نكلو هبحاص عفني

 نيذه وس امو نيقيلا نيع ىلإ نيقيلا ملع نم نولقتني ملعلا لهأ نأ امك نيقيلا قح ىلإ
 مع اال مهلع ىبعلا ءاطغ فشك دنع رمألا نودهاشيف راصبألا ىلإ ىمعلا نم نولقتنيف نيلج رلا

 ال هنأ ىلا ءاميإ هيف هبحاص عفني ال سأبلا لهأ ناميإ نأب خيشلا حيرصتو .ىهتنا .مدقت ملع
 . ملعأ هللاو سسأبلا دنع نمآ امنإ هنأل نوعرف ناميإ لوقب لوقي

 ؟راد ىلا راد نم نولقني اسنإو نوئومي ال نوقراعلا مهلوقب دارملا ام :(تلق نإ) :(ةمتاخ)

 55 نأ 3 دارملا نأ : ةنامكلتو نيسمخلاو ى يداحلا بابلا ىف ه خيشلا هلاق امك :(باوحلات)

 مظعي الو ةدارا ان رايتخا ىلاعت هللا عم دل بي مل ىتح هسفن ةفلاخمب يونعملا توملا تام

 , نم امو ٠ةاهاجملا فيس اهلتق نيس هسفن تومب لجع هنأ هحور عولط دنع هملآت

 اوملعو توصلاب الا 08 ال هللا ءاقل نآ اوملع امل ىلاعت هللا لهأ نأ كلذ حاضيإو .دهاجي

 مهتدا .[و مهنأت رى عيت رع مهتايجلا يح يش اوتامق ايندلا ةايحلا يف ه هولجيعتسا توملا ىنعم

 هلا أعل اولا ع مهيلع درو نيح اهنع مهل لاوز هن يتلا مهتايح يف توسلا مهيلع رهظ املف

 ةماعلا 06 .هيلا توملا مهءاج اذاف هتاشلل ًابحم هاقلي نم مكح مهل ناكو مهيقلف ىب لاعت

 دعاك أسلاك هاك امم انيقي اودادزا الو لاح مهيلع ريختب مل مسجلا اذه ءاطغ مهن فشكتاو

 ما ماعلا ا < ضف ميحجلا باذع مهم ر مهاقوف مهتايح ىف اوتام ىنلا يش و 0 ىلو وألا 2 وملا الإ

 اا اند ىلع يشمي تيم ىلإ رظني نأ دارأ نم :5 هلوقب ةراشإلا يونعملا توملا اذه

 هلال : .ابح يف ًاتيم ناك هنع هللا يضر هنأل يا
 8 0 3 52 1 9 5 .٠

 ,هنع لأ ىسصر رشا لل لل مقنإلت

 0 عج 2 اطلطعش ليوأتلا ىف فلكل دقو ' اق تالت رمألا د 0 افعل د

 0 هاا 0
 : كه ع يش للاافصا هاذ ملام

 دأب هراتما ُنِمدُن اَمْو## : ىلاعت هلوق يف ةئامعيرأ نعم لاو عياسلا ءادا <

 ل علل 1م هنأ كور رس ناميإلا يف مهسوغن دوك رمش أ ا 6 ةماعلا

 .كلاشلا ب وه انه .ناميالاب مهيلع > هايل" وع يناعت هلأ ل

 ل ملأ : 1 لأ تاك 5 ذإ ديح وتلا 5 دوجولاب 2 اننالا ههاالش رئاسن اذ 2 06 داق .ىمهمدت 3 هلا : 5



 :نوتسد يداأكتلا ثحبملا

 ةمعنم اهدسحج توم دعب ةيقاي سفنلا نأ نايب ىه

 م 3

 ينبت ال ءادهشناو ءايبثألا

 ١ 5 عاش سانا سل ها م ا ننر تع ناا : 0 5 5 ها

 بتاعت كندا ةيشوت اش بعت | ياءاإلا ةححشالا بلص يلشت اهلا ههيحعت لاق
 ا 5-5 5 3 مح اا كك 0025 5 ا 0 3

 دنع اهئانغب دا املا :لاق هلكت روصتملا ىبا نبا نيد لقت كيشلا هسصح 50*18 ادحاد] تابز 1! 8 ” ” 1 5 05 00

 اننا هكشيشل مو تالا ءايضصنتاو تنوملا امم ايلجخحن هدط تكللت لاق | يعشحم اشذ هووتجحح يف 0 1 0 كيلا اذ ثا - ا! ع 000 ١ لام "بكا 50 3

 55 57 . . 8 هدا 3 8
 هنإ لاك اهتققح ملع هللا هاصغا :رمو «اتتام دهنأ لاق اهذ ومحل لاح ىروصلا ةهقشن ىف اهار مف

 0000 ا "كرا للا . 0 د 8 :ةيعلاللا ل
 كعب ًةشيا اون وهي ءةحشنلا كلع نأ وضعت أ رنومدلا هقئانشلا ل

 ١ نا ىلإ موك بعذو لاق ١5[ : رفاغا © راهفلا بجولا ملي#

 ةئامسم» ىق وعملا مدل ق ناقو
 ١ : |[15 ايصال | مااعم هير

: 

 قيرط نع دعبلا ةياغ ىه ىتلا ةواقشلا ةياغ ىف نوكي نأ رئاقلا اذه ءازح اذه نأ بحأ كلذلف
 ماقم ىلإ ىغلع هنوككل اهرعق ىف ل نيف منهج ءزازج ناك كلذلف هلصأ ىلا در در وه ىذْلا ةداعسلا

3 
 : 0 ا ءارال 0 : . لال لل ١ : ل تول اك كا 1
 كرا ملعا وع 8 لاق 8 ىشلا ةكمعب تناك ادا ماضيها تام ٠ كاعم 55 علا ىلع ءا ةيمسس ذأ اهل 2 0 هم ولالا

 0 8 ا مال 2007 هاو 8 : 0 1 ا ا 1
 ا 5 -ذ 0 1 1 ّ_ 0-2 اهنا أب :لاثك هم هم لقع اقحتسأ ليحل نوض ف اوس دل هلا |لدع ىف عقود انحا نا انغلس مل



 2 3 3 اشااايجس هجن وع داعب كيفان مسا 3 0ك مسسلاو لالا ماك

 بلاك توسلا لبقت ال قئاقح ىلع مهاشنا ىلاعت هللا نال اش نرتودي ال أ

 , الق يأ ىعص نمي روكلملا ةباجالا مدع صيصخت اذه ىلعو ءاقشذت يئاعت هللا ايفاح

 ىهتنا فسح مس اوا لمص ىدم

 1 فل و 5 . 1 5 5 . 0 1 500 04 1
 ءاملعلا لاغ ,ى ءاشش هلم لذ تل داع انه لاف هلثأ اباوع 8 وه امو ىلع :تاجع نإ 3 تايم ماما

 ل 2 5 8 ب - - كدر هلع 0 د 3 5

 0 ة 8 0 : 0 1 8 1 1 0 0
 تن كاد دس 3 2 >2 35 . . ل : 2 380 هس كلنا نتا هس هدانا  ذيخأ احم 0 : تاعشعلا ساو لتش بيايصنا امس ىف نش و

 رمال 52 َ 000 8
 ٍ ١

 1 1 ” دعيضعستللا هللا هيتس 2 ملأ ناقد منعضل
 : ا اير أ ايل

 : 0 00 ١
 ىلسي 3 ان كي لاجعمأ نا مانو ا هيحشلا |

 نسل وفاء ءايهتلا تندم هانم الاب دنا بعأل

1 03 005 

 هدا 0 5 5 0 - ا ث هئأنع تلقادل أس لعلام ولاد هتاسشلا

0 8 1 : 1 

 ا .دودأب مل تاس لإف همد يش طحشتملات تستحملا لك ذومنا :اعوف سا ةريعو ىلا لخلا

 يبيح حيل لأكو (ةياهنلا يش كيك عي 5 ا 0 5 0 ِ نك 2 1 . ا ى* ع 11 :1 1 ١]

2006 

 3 36 يع فيس نلاث م لجو رفح تامل مدع م عتعسا

 مش اذا امك ملاصلا امعلا هب دأ ملا [5“ - :فح لال # كير
 هيل

 ريغ ةجحوو لاخلا ىشلا وم ىناعت ىحلا هج وف ءايرلا نم اون كةعم ذدعاخلو تتاض رام ديعلا

 .ىهتنا نأف وهف هريغل ناك امو قاب وهف هلل ناك امف هللا بغ ديرأ ام وه برثا

 قحلليو هلق بك راغكلا لاق يش ءاذهشلاو ءايبنألا' داسحا داسحجالا عازب نم اطلس : (ةمئتاخ)

 هد وعنا ىف كاملا لاي ريس هةيسح يف كنارس ىكح هامل انيس هللأ ل قس ةيحم تطلاخ نم مهم

 :يدل رون ةشلا ىف كلذ اندهاش اسك ةهبش هطلاخي ال يذلا فرصلا لالحلا لكأي نم كلدكو

 0 ! .نايسألا ةلبأ ىلعت هلوق يف كش دعب ان كلذ لعج هنإ مث قريغ هلإ نم ملكل تملع ام

 ع : باب . كلذ يف لاطأو ًابذاك هنظأل ينإو ىسوم هلإ ىلإ علطأف تاومسلا بابسأ

 مهر اًركحَم انكسر اكن 0 : ىلاعت هلوق يف ةنامسمخو سداسلا بابلا يف لاقو
 لاح ىف الا هب روكممب سيلف مكملاب رعش نم لك نأ ملعاو .150 :لمنلا] 4 تريئتتم ال
 درعا رم كم هنأب هيلع دعب هيلع مواد نإ هنإ مث هيف هماقأ رمأ ىف + هللا ركمب رعشي نأ رهو دحاو

 ىف كاطاو .|؟* :ةيئاجلا] رأي نلَغ ُهْنأ لضأوط : ىلاعت هلوقك وهف هللا نم ركم ةموادملا هذهف

 سيشل مالكي . كلذ



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا كنا

 نيدلا رون خيشلا امأ هللا همحر يلع خيشلا يدج يفو ِةيي يبنلا ىلع ةالصلا خيش ينوشلا

 نأ لبق ايؤر هل تيأر تنكو هانعضو امك ايرط هتدجوف رهشأ ةعسنو ةنس دعب تلزنف ىنوشلا

 ةيفوسلا ةسردملا ىف هرزيلف ةل# ىبنلا روزي نأ دارأ نم :لوقي ًالئاق تعمس ىنأ كلذو تومي
 بابلا ىلعو ةريره ابأ لوألا اهباب ىلع تدح وف هيلإ تيضمف ىنوشلا نيدلا رون ةيشلا دنع

 تلَقف مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا ثلاثلا بابلا ىلعو دوسألا :ب دادقملا ىناثلا

 راج 2 لاو تختلا ىلع ساحل وه اد اقف 5 هل وسر يأ هنع هللا يضر يلع مامإلل

 نم برشتي رونلا لاز امف ديدلا رول كيشلا هجو يف ههجو يل رهظف د ىبنلا بلطتآ ترصو

 هيلع تملسف راك هللا لوسر رهظو ينوشلا يفخف هيلجر عباصأ ىلإ نيدلا رون خيشلا ةهبج ةهج

 ايؤرلا هذه لثم ع يشب هلك يرمع يف تررس ام يدلو اي :لاتف خيشلا ىلع ايؤرلا هذه تصصقف

 هنع هللا يضر يدج امأو هانركذ امك رمألا ناكف كس ىل / يلبي ال يدلو اي كمانم حم كإو

 طق لكأي ال ناكو دسج هل لبي مل فرصلا ؛ لالحلا لكأ مك أ نم لوقيو عرولا يف م غل اي ناكف

 ال ناكو عروتي ال دحأ ماعط الو رشابم ماعط الو ضاق ماعط الو دالبلا خياشم | نم دحأ ماعط

 لهأ هربخأ امل لحتلا لسع لكأ هرمع رخآ كرتو سانلا عرز نم اهلكأل جاربألا مامح خارف لكأب

 ةبناجحب يدلاو اونفد تام املف مههكاوف رهز لكايو رحبلا يدعي هدلب لحن نأ ىرغصلا موشرب

 هّلئاو دلاولا نفدو هنفد يذلا ىنربخأ انكش ةهوعضو امك ًايرط هذجوف ةئس نياشعو ىدحا عت

 ملعأ ىلاعت

 :نوتسلاو ثلاثلا ثحيملا

 هللا رمأ نم اهنأو ةقولخم حاورألا نأ نابب يف

 وه سلف هلقعب اههنك ةفرعم يف ضاخ نم لكو درو امك ىلاعت

 نظلاب سدح وه امنإو كلذ نم نيقي ىلع

 اهنع ربعي الو أبدأ اهنع كسمتف اهنع لئس هنأ عم اهتقيقح ىلع < ق6 هنأ انغلبي مل

 رئآتسا ءيش حورلا : هللأ همحر دينجلا ةرايعو هريغو دينجلا , مساقلا وبأ هل هلاق امك دوجوم نم رثكاب

 يذلا ْمَم َكَسْنَت ْريْمآَو# :ىلاعت هلوق يف ةنامسمخو نيرشعلاو عباسلا بابلا يف ل
 هللا بطاخ 00 ملعا ةيألا [؟8 :فيكلا| 4 هبي نوُدِيِر يشعل ثملاو ةؤَدعلأ مهي 000

 بدألاب ىل هلل دوصقملا 55 و وهف كلذ نم دب ال كارتشا هيف :انلق هل ابدؤم ةككي هيبل هب ىلاعت

 ا أ وشم ىف هك ع َدَمَلا# : ىلاعت لاق هب ىسأتلاب نودوصقملا نحنو ةلاصأ
 ىف دعق وأ ةفصلا لهأ نم ًادحأ يمل اذإ ةبألا هذه لوزن دعب هي ناش دقو .[51 :بارحألا]

 لوقرصتي نيذلا مه اونوكي ىلتح ًاسولج اوماد ام مهعم هسفن سبحي لازي ال هيف نوئوككي ىلجم

 ثيدعلاو سول جيلا نوششتمي ا ناك هي دللأ لوسر ن م كلذ اوف ري املو .ةقك اف ريصتي كللئحاو



 كل هللا مأ نم اهنأو ةقرلخم حاورألا نأ نايب يف :نوتسلاو ثلاثلا ثحبملا

 دوج وم هلإ اق رثكاب هلع ثحلا دحأل روحي الف هقلخ نم ادحا هيلع علطي ' او هملعي ىلاعت هللا

 فايل مهم هما : :يملكتملا روهمهمح لاقو . ةيلطع نباو يبلعثلاك نيرسقملا رثكأ بهذ هملإو

 راض ىنلا ةايحلا ىشو نضع اهنإ مهتم ريثك لاقو 7 رضخألا دوعلاب ءاملا كابتش ١ نتديلاب كبتشم

 وبهلاب رابخألا يف اهفصو لوألل لديو ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا لام هيلإو ًايح اهدوج ب ندبلا

 دي ,يض علا ذإ لش رعألا ايا داسحجألا نأش اذهو يدرورهسل هلاق خزربلا يف ددرتلاو جورعلاو

 رهوج وه لب ضرع الو مسجب تسيل اهنإ :ةيفوصلا نم ريثك لاقو فاصوألا هذهب فصوي
 و ندبلا ىف لخاد ب مع كيرحتلاو ريبدتلل نديلاب صاخ قلعت هلو يحتم ريع هسسشقلب وثاق د صم

 سا 3 3 0 9

 ىلع عيد دنإ ريدعتب دبعلا نأ يل رهطظ ى يدالاو لططقاس مالك وهو ةغسالاشلا يا 8 راعو هقع راش
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 اهاعج ىلاعت نحل نأ اهينكأ ةق عم ىلإ عماسلا يدؤن ةرابعب اهنع رعي نأ هتعتس ب 1 أ جورلا هلك

 اجعأ ىلاعت ةئاذب يحلف انئاذ ةعيفح ةفرعم ع رجعت انك اذإ :هسفنل اندحأ لوقيل انل ريحعت ةشر

 اهنوك عم انحور ةقاعم نع اجعت أنك اذإ اننإف تاذلا ىف ركفلاب ضوخن ال مح رجعأو
3 

 هللا ىضر ىلع مامالا مالك ىفو .مهفاف انقلاخ فرعن فيكف انيلإ ءايشألا ترقأ نمو ٠ ةةراخم

 نأل طق هسفن ةفرعم دحأل نكمي ال هنأل يأ مهضعب لاق هبر فرع هسفن فرع نم ىلاعت

 ناسنالا رجع اذإ لوقي ىلاعت هنأك هتاذ ةفرعم نيبو اننيب انل ريجعت ٌةيتر سفنلا لمج ىلاعت ىحلا

 8 : 0 ح رعم بلقت ا 3 يمنع 9 مث دق يعمل تكف هيلإ ءايشأل الا بن أ نمو هقولخم اهتوك هم هةيشل كف رغما 'رملا

 داق ا هتسسش جحا ى ف هفقي رش ىبأ سس لامكلا لاق ١ ىهتنا هةميمجل ةلو لح ىف ةدايع عم عوتجي ها

 2 دق عم دعم ىف نمانلا ,_ فاخ تي ليف :يهجو نم باوجلاف عراشلا هنع كسمأ باب رهو '

 لجال ٠ اايصننت باوجلا كرت امنا هنأ لوألا

 هيدا

 قداص رهف اهنع بحي ىلا نا مهليب اميق دوهيلا

 ىف مدقن امل اقيدصت سو لا م مهدنع كلذ نأ
 ' 3 كه ا - ١

 لاؤسلا ناك اذإو تنعبو افيافتو ادجيعت لاؤس ناك لاؤسلا نأ يناثلا 53 كشته نع مهتما

 هنأل اه :مامنألا| نمل َرْوَدَتْلاب مُهْيَر َنوُْعدَي َنِدْلا# ىلاعت ديق امنإو" :لاق يوم مع رع
 . كلذ ىف لاطأو .ءابرعلا دنع قوبغلاو حوبصلا وهو نيقوزرملا يف قزرل

 هةيناسيسج 5 ةيناج ور هندابع ريحت اساكلا نأ ركد 35 عم ريسصلاب 2 رمأ املإ :(تلق)

 نيب شملا نأَك انيكس كلذ رمؤي نأ الا هيلع رومألا بعصأ نم فئاككلا ىلا ةرع حج رم

 وأ رثد 0 ةريغل !امعلاللا تمكث ه ىلعسي د نا 5 ىبر ريغ هيف وييعسي ذي تقود ىلا :هلوقب ةراشألا

 اخاد 1 احل 8 تعلا يي تان هل أ ةئاجسمخ 5 رشاعلا 0 عساتلا بابلا ىف لاق . معا هذلا 0 3 535
 هيا - 3 3 . 1 - 0

 ةدابعلا هم لوألا لاحلا ىلإ وجر اهقعي نأ | امان تلصح اذا مث لجو ره هللا اها قي لع

 ماد يم مسيكتش اكنا كلذ دعب دلشت د
 1 3 1 1 5س * 3
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 0 5 9 : 0 د 1 : ب 2 "د (ماخلاف ءانبا #0 ومجسلا 5 هش 8 ا 0 فائنإ اندلل :لاكو ٠ لسالسلاب ةنحلا ىلا ل ةداشب

 ا ياللا ن 0 أ امإو ةيهلالا ةيانعلا لها مهو داهتجاالاو

 مهق 3 رمح عي ا ايندلا بتل نم 3 0 7 . ىهتنا ةرخاالاو ايندلل انبأ ناكف اههنيب عم



 باقألا دئاقع نايب ىع رهاوجلاو تيقاويلا نم ىلاثلا ء اجلا هم

 ليربج نيب يبو ناسنإللا حق نيب كك ركشم رمأ فد لا نإف هةنغ با وجلا بجيت كا هيج دبلأ ان ىفع

 2 تنأ راش ميرع ب ىلسي ىلو نا رمللو ةكئن الملا ' يه فتنسل اغبا ل اشيو حورلا 3 لاش لأ كلم و

 رجلا ءاج كلذلف 384 هل ىذأو مهنم ًاتنعت اذه درن مل د دوهيلا تلاقت 50 ماح اهم كحاوب باحا ناك

 هاا . 061 3 ا | : تا اعود 59 8 37 8
 هع خيشلا لاقو .نييلوصاالا مالك ىهتنا حورل يناعم 3 لذ ا 03 قام ملح 8 ىلع ما ايم

 ىلاعت حلا باطخ نع تدجو اهنأل هللا رمأ نم حورلا تناك امنإ :«راونألا حقاول» يف نيدلا

 خفن نع دجو هنألل هللا حور هنإ مالسلا + هيلع ىيسيع لاق امك تناكف ىنوك اهل لاق ةلدساو يغب
 و لص لم سرع ها سمخ 07

 كور ميم نبا ىسيع خيل اَمنِإ

 ىنعم نأ ىلا يلازخلا بهذ دقو : لاق[ ءاسلاإ دن جونو مص لإ اهننلا .هتملتو هلأ

 لاق دطساو ريغ نم هتالجب قبلي امك ىلاعت قححلا

 بيغلا ملاع وه رمألا ىملاع نإف هبيغ نم يأ ا4ق .ءاسألا] # قت رشأ 5 حورلا ف# لاعت هلوق

 نإ كالذو هقنا كينيكح و ىلا فلا هلأف ام فكاخعب اندنع رمالاو :لاقو ةداهشلا متاع قش قلشلا ملاع د

 هل َّ ناكف نك ىحلا هيأ لاق ىنأ رمألا 0 نم وهج ةطساو هاب ىلاعت حلا هدج وأ أه زك لدشت

 نحنا ىلإ هج و ,نلاهجو تلو رلخلا ملاع ه وهيق ةداطسأ وف ددح وا ا لكو قححلا ىلإ دحاو ةحو أ ع | أع ١ ! 1 ل 3 ماا 0 0 هل 1 10 ما مااا 11

 ءازع ا 0 0 3 7 3 ١
 هتيم كح م ام هوب ةراثو صاخلا ولا صم قحلا 3 قصدي ةراثف هاي دحو يذلا هتيم 0 دكم

 نا ملعا «تاجوتفلا" نم نيتئام نيتسلاو عمار لا ابايلا يف لاقو - هسا ! ةغلاب مكحو ليصافتل

 ههف و رهظ نيا 3 حورل 8-25 هولأس اسنإو حورلا يشاع 53 هولأسي يبل يبنلا اول ا دوهبلا

 هل اولومي مل دوهيلا نإف كلذك نيل و ةيضاملا نع لاؤس كلذ نأ بي سقما رعب

 ير باوجلا يش متاح ام ةيلأ انمهذ يذلا هجولا قرف دق نكلالستحم ةقيصلا هذه لاوسلا ناك نيف

 8 3 5 35 35 5 : . ءا

 كلذك و# ىلاعت هلوق نم احور يحولا ىلاعت هللا ىمس دقو اذك وه لاقي ملو يبر رما نم هلوف

 5 ١ ها 0 ها
 1 ل هلع ١ 0 رخل ايصدستم ا يسع ا يل 0-5 5 0:

 00 07 * ١ ط3 92
- 0 

 نأ ملعاأ |"# : باسألا| # هلشعم

 : لاق هلثتميف متحبلا هللا مأ هيتاي
 .٠ 1 ا 1 1 1 5 ' 1 00 8 0 :

 فس وي حاب 1 بلف نكس ع جو رخلا ىلإ هاعد امن كلملا يعاد يدع يع ادلا يابت زل ابشاس دن

 نهيديا نعلق ىتاوللا ةوسنلا لاب ام لاساف كيسين يذلا زيزعلا - ىلععي كير ىلا عجرا : لاك يل

 هتلادع توبث بلطي لوس ناد رسل 'م دجارخأ يف هاب هذنغ تبثبل

 ة انه -.مه همأ كل

 ا م 7 :
 لك ثامسلا ]لق كيعاو ؛

 يأ نينمؤملا نع حلا مشرف ةيألا [1 دنا 3 مدلامر نم ير ابا كمت نط !هد# !هندقن



 هما شا رمأ نم أينأو ةقرولخم حاورألا نأ نايب ىف :نوتسلاو ثلاثلا ثحبلا عامل ع

 ةشتلا كنع ليصفتلاب كلذ رهلتف هيلإ فاضملا لكلا حورلا يف كلاب دوج وملا اهل ريدملا اهحور

 اع فورحلا 2 هيف اع هيمو ةاودلا ىف يذلا دادملا ىف فري فشكلا تهاضص كلذ لاشمو

 ا اذاق هروح اكو اذك رولا م داذملا اذه يف لوقف ماسرلا وأ بئاكلا هراومصتب اس روع

 هكذ رصقني ملو فشاكملا هلاق امع افرح دزي مل دادملا كلذ نم بتكو مسرلا وآ ةباتكلا تقو
 5 ت0 1 3 5 8 5

 :«تاحوتفلا'# م نيعبسلاو ىناثلا بابلا ىف لافو .ةئامثللو نيعبسلاو ُتلاثلا بابلا ىف خبشلا

 الب ىلاعت هللا هدجوأ امنإو قلخ نع دجوي مل هنأل العو لج برلا رمأ نم حورلا ناك امنإ

 اسلا تايلا ىف لاقو . ىهتنا ءايفصألا نم لا ءاش نم الإ كلذ هنك ىلع علطي الو ةلساو

 هللا خشنلا يحل رم يهيف الا لياوقلا ٌتيمح نم سوفنلا تلضافت اهنا : نيتتامو نيكسلاو

 مئاع نم 55 !رارم انلق كلذلف ةضحملا ةيحورلا ىلإ هحوو ةعيبطلا ىلإ هحو اهلف ةلضافتم

 محلا نوك ثيح نمو ةمومدذم دبعلا ىلإ اهتيسن ثيح نم اهناف ءاوس ةلولعملا لاعفالاك خزربلا

 نيتسلاو 'فاثلا تابلا يف لاقو . ىهتنا ةدومحم اهلك هلاعفأ نإف ةمومذم لاقي ال اهل اقلاخ ىلاعت
 ىلإ ةفاضاللا ءايبا95؟ ليما ل154 : ىجحلا| 4 حور نم هيف تخفنو#* مدا يف ىلاعت لاق امنا : :يتتامو 5 1 1 2 7 58 5 5 8 5
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 فيرش كن! مدأل لوقي ىلاعت ىحلا نأك رابتعالا نم هيفو مدآل فيرشتلا ماقم ىلص هينيل هيفن

 نماثلا تامل يش تاق . ىعهتنا ا اذارألا لاعفأ ع كلصأ فلاشي اد لعفت نأ كاياف لصضاالا

 كا 35 ا 8 - سس 4 35 ال كعب اع ٍش امئاد اهعط اهل قودذت 00 0 ذأ دنع ةسابر اي هنا ملعا : نيتئامو 'بعستلا و

 : نيئئامو نيعستلاو عساتلا بابلا يف لاقود . ىهتنا ماودنا ىلع ل ورم 7 1 كاسح ةذان الا مقف همك عورلل مسلو

 هئيايت قائسلا لحل كيفت هملاج هبوب رب را ام ةماذب لفاع عه ام امو درف ره امنإو هناد لقوم 0
 ذم

 يف لاطأ ءاسشت يف ناسناللا 20ش وش !ذه 2 هنالمذ هنغع لقعي | 5 الا ىلاعت 7 حلا هسطاخي 0 د

 كعب عع ل ارم هللا ءايح اوت قاع ةكفاع ًاغلاب ماك جورلا قلخ ىلاعت هلبأ نأ ملع لاق مث ٠ كانذ

 عأ وس ىعاذدلا اسحب مل نيح فيسول و 5 ناك ! ام دل ويسار قىح يش ىلاعت هلئا نم نام لعشلا اذه

 ىعادلا باجأ اف فسوي ناكم 228 هللا لوسر ناك ولف يأ هادتقا مهادهف هللا ىده ديذلا كنلوأ

 يعادل تثيحاال بشس وب ناجم تنك ول : هلوقم د 2 : ةدارم سبي هنأ ملعف شس وي لاق ف 1 لاشلو

 مماتيلك .تادكلا ىف هلكيست ماش دج وأ ميشا ربإ م كشلاب ىلوأ نرمعتلا : لاق امك بلس وب ميضعت 5

 سانلا عارأ ملو ىغادلا تحال مالاسلا ةيلغ هل وش سم دارملا نوكي نآ لمتحيو :(تلق) ءر روحيا

 لعا هف عي امك رخآ هجو نم مهتاعارم يلإ تبدت نإو هالسلا هيلع انسوي مهاعار ام دج ملمع

 هنوق نوّكيو ضئارفلا ءادأب ىنرما امك سانلا ةارانمب ىبر ينرمأ :درو دقو اميس "ل ىلاعت هللا

 ةيتاعمو ناهذألا ىلإ ردابتي نم ىلع ىشعتي ثيح "ميهاربإ :م كشلاب ىلوأ نحن# :مالسلا هيلع

 وف 57 ىلع ففي لا هماشم نم هبا همثوي نا لبق ةروتذملا ةيالأآ ىف ماللسلا ةيباع 5 ىلاعت دللأ

 . ملعأ هتلاو . هقرالا



 رباكألا دئاقع ناب يف مهارجلاو تيقاريلا رم يناثلا ءرجلا هم

 هاوباف ةرطقلا ىلع دلوي دولوم لك ربخ هيلإ راشأ امك اهيلع ىماتلا هللا طق ىتلا ةلعفلا ىهو

 2 7-0 3 وص هيب رع يذلاو سا هبال دوخو وهو بلغألا ركدف . هتاسحمب وا كلا بقلب وما هلداا ةيهيسلا

 حسا نيام هر وصب كيقع لك نا ملعا : ةئامثلتو ص رشعلا 3 سداسلا تبايلا يف ّح ع هس 8: / 0 حا ت61 هل* ا 0 1 3 ه1

 كداتل ابدع نوكي اه حاورألا نمك لجو اش هلك ًاحبسم ناك كيو 32 ىراام ايهنإ اخو هاو اعل

 7 3 يي ل يس 0 هلل ىلا مس إف توسلاب 03 رهاذل اغلا ةايحلاب فشفصتت هر وص لك ىو هب حاد دالا ببذث اش اهل وتكل ةردسخل

 5 : - ارآ 7 ا 2 ها 2 3 اماه لاق مث كلذ يف لاطأو .ريبدت حور ال دعيممممل حور اهحورف توملاو ة هالظلا ةايسحلا فصتت

 اهنودو .دامجلا حاورأ ىيىهو ريبدتلا ىف اهل لمح انا ىلا روصلا حاورأ ع ىلاعت هللاب ف رعأ مل

 امأ سناللا نم نيدرمتملا حاورأ مهنودو تاويحلا حاورأ ةبترلا يف اهئودو تابنلا حاورأ ةبت لا يف
 0000 ا 3 هان األا حيد 0 1 : ١

 ملم وم و ءايلوأو ءايستأ نم مهتاقيط تفاواتخا ىدنع مهجاورا دق عم م ىلعا مل امش نوحناصلا

 حورلل ظحال هنأ ىلعا : ةتامشلثوا نيسمخللاو نماثلا بابلا ىف لاقو .ىهتلا ًاييلإ ًاصاصتخا

 نيعبرالاو سداسلا بابلا يش لاقو .كلذ ىف لاطاو ةرشاللاو انئذلا يف ءاهشلا يف ةديعسلا

 رانأو نانالا خس صاخشأ يف يملا ىدحإ حورلا نإ مهْلوَق ةعامج هيف ملغ امه : هتامثلث د واه
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 مهنوكا كلذ يف مهتهبشو هيلع رمألا وه اه ىلع لقنلا اوهقَحب مل 1 ءالزهر لا مل ل يي كاز

 ءابهلا رهوج يف يروصلا يلكلا مسجلا وهو ملاعلا مسج ىوس امل ىلاعت ىحلا نأ اوأر

 مسج يهو هيلعي نم مث نكي مل ذإ نيعم ريغ ًارشتنم ناك يذلا ىهلألا حم رثا نقبق لبق لوقعملا

 حافر هتايسخششم جاورأ هحور نمض ىلاعت هنأ كلذ ى اع ساقف هتايصخش ماسجأ كهيسحل اوممتلا دب ىلاعلا
 نع باغو |1844 .فارعألا] ههَةَّدِحَو يفت نْب مُكَقْلَس ىلا وُه# :ىلاعت هلوق ىلإ دنتسا امبرو

 نيعرفتم اوناك امنإو هتيرذ نم خش لك مسج ةروص مدأ مسج ةروص نكي مل ادك هنأ ءالؤه

 الو :لاق مث كلذ يف لاطأو ىرخألا حورلا نيع يه ملاعلا يف حور لك 5 مث كلذكف دنع

 .ىلعا هللا و انءلتع رفاك وهف حاورألا خسانتي لاق ل نا ىيقخي

 0 ا ا ل ىلاعت هل م : أيلاو مبارلا تايلا يف لاق
 نمو هيدي ناي نم تليععم مل هلوق يف ةثاحسمحخو نيعبرالاو عبارلا ببايلا يف ناقو

 مهب دارملا امنإو ةظفحلا مه ةكئالملا ءالؤهب دارملا سبئ ٠١[ :دعرلا] # هلأ تأ نب مرظنمع .هفلخ
 نأ نع هنوظفحي هيلع دبعلا نوكي ام بسحب دبعلا عم نونوكي ةكئالم مهو ريخستلا ةكئالم
 سماخلا بابلا يف لاقو .كلذ يف لاطأو هل عيت مهف هل رشم وه ام فالخ رمأ هيلع نضرعي

 ةمايقلا موي ىلإ نيرخأتملاو نيمدقتملا ءايلوألا عيمج ىلع هللا ينعلطأ دق : ةئامسمخلو نيسنخلاو

 مهيلع راكنإلا فوخ الإ انئامز لهأ نم مهريغو لادبألاو باطقألا سانلل نيعأ نأ ينعنمي امو
 ىتح اذه لثم راهظإب انفلكي مل هللا نأ ىلع مهتقم يف أببس كلذب نوكأف ءمهل قيدصتلا مدعو
 لعق دقو :لاق .اهصاصتخا نم ىلوأ نيملسملا ةفاك ىلع ةمحرلا طسبو هانكارت وأ ةاصع نوكن

 ركذ امو ةلاسرلا سس يف لاجرلا نم لئاوأ الا ركذ هنإف هتلاسر ىف هللا همحر يريشفلا اذه لثم

 هنإ مث ةلاسرلا ل رانم هركذ نمل ةمهتلا ىرطتن ال ىتح هيف عقو يذلا فالخنل ج حالحلا مهيف

 ليزيل مالكلا اهبر دصو ال وأ جالحلا 35 ابتع ركد ةئسلا وو باعكلا ىلع ل كح يلا دتاقع رخذ اندم



 هوم هميعنو ربقلا باذعو ريكنو ركتم لاؤس نأ نايب يف :نوتسلاو عبارلا ثحبملا

 اهنف ركانت امو افلتئا اهنم فراعت امف ةدنجم دونح حاور مالا دعب هلوق ىنعم يف '(ةمئاخ)

 ةيردلا ذأ هفشك قيرط نم دهش نم الإ ةقيقح ثيدحلا اذه ىنعم فرعي ال هنأ ملعا «٠ فلتخا

 ىرتسلا هللا دبع نب لهسك دارفألاب ضصاخ هنأل هدهشي نم لق سدقأ دهشم كلذو مدآ رهظ نم

 نم روهلتلا يف فطن مهو انتذمالت دهشن لزن مل نولوقي اوناكف امهبارضأو يماطسبلا ديزي يبأو

 اولصو ىتح انتذمالت يعارن لزن ملو :اولاق ءمدأ بلص يف مهو ةيرذلا ىلع قائثيملا هللا ذحآ

 ةيرذلا ىلاعت هللا عمج املو اولاق انلامش نع ناك نمو انئيمي نع كاك نم مويلا كلذ فرعتو انيلإ

 رهظ ناك امو اوفلتتاو انه اوفراعت كانه هجول اهجو ناك امف ليثمتلا هجو ىلع ةرضحلا كلت يف

 5 رملتا بحاصو بحي هجولا بحاصف رهظلا هجو ناك امو اوفاتنماو اوداعتو او ركانت ريلطلا

 رادلا هذه ىف نونوكي رهظل ال ًابنج وأ هجول انج و هأ تحل ! انج ناك امي مكحلا اذكو بحي

 ا. ملعأ ىلاعت هللاو كانه اوناك ام مكحب

 نوتسلاو عبارلا ثحبملا

 باذعو ريكنو ركنم لاؤس نأ نايب يف
 ضعبل افالخ قح هيف درو ام عيمجو هميعنو ربقلا

 ىف وأ هريق ىف ناك ءاوس تيم لكل نوكي هنإ :ةنسلا لهأ لاقف ريكنو ركنم لاوس امأف

 يلحملا ٠ لالحلا لاق ءحيرلا يف ىر ,ذد قرحأ نأ دعب حيرلا باهم وأ رويلعلا وأ سشوحولا ٠ نوطب

 قر درتف طقف نيقسافلا نم ةييذدعت هللا ءاش نملو نيرفاكلل ىلاعت هللا تاذغ نوكيو : هلئا كيوي و

 فالخ كلذ ناك نإو دسجلا ضعب ءايحإ منتمي ال هنإف هنم يقب ١6 وأ هلك هدسج ىلإ بذعملا

 . هنع هللا ىف ار ةيوطلا ءوس نم هنم ىسانلا رضعب سوفن ىف ام كلذب

 مل نيمامالا دحأ نيدم وبأ انخيش ناك :ةئامسمحو نيسمخلاو سداسلا بابلا ىف لاقو

 ىلا رويس لوقي ناك هنأ هتماقإ ىلع لديو ةئاميسوتو نينامثو عسل ةنس تام نأ ىلإ كلذ كعب بلطق

 . ملعأ هللاو نيمامإلا نم دحاولا مامإلاب ةصتخم يىهو كلملا هديب يذلا كرابت تارقلا نم

 اهلك «تاحوتفلا# ر 0 رسأ املا عمج باي وهو ؛ةئامسمخو نيسمخلاو عساتلا بايل يف لاق

 هلمشكلا ىلإ عج ري ةيبسنل 5 ةييشتلاو .ءع رنملا ديدحتلا ىلإ عج ري ةيزنتلا نأ ملعا :اهرخأا ىلإ اهلوأ نس

 هم زاع وهم نسيم هودب هم لارع ملاعلا نإ :لاقو .ةرو امك نيتيترملا نيب عل ةعمجلا لامكلاو .ةيشملا

 .فاصنإلا مدع نم الإ فالخلا أشن امو :لاقو هلهج عسي ال امو هلبحو هللا الإ مث ام نم ىلع

 ةياده دعب الإ لالض ال :لاقو هيلإ عراسي ربكنلا نأل هيلع لوعي الف ركفلا هجتنأ ملع لك :لاقو

 هللاق سبل ىف ملع هنألأ سنجلا ةرواحملا ىف طرتشي 5 :لاكو .ةيالو دعب الإ لوع اة هنأ امك

 هلأ درو ام بجعأ نم :لاقو . هيلا ناك ام ةيشلا الول لكاقو ةيلثملا تفتنا تإو ةيعملاب مهدمع راج



 3 نايلمع كايف أ نسل هينشا وهما 'ىع ىنأل >

 لس لماوظ رو 3 ب لاك ه |جو ع 0 ىث ع مم لاذع 0 تع امس تداهم معأ 1 قو خةمح يكاد اامكلا لاق اجو اع هلأ رودقم ف هلتلسا دش ةدأعلإ ىل لع نأل ةداعلا

 ىحل ل ام 5 32 سين 2 . 9 كلذ نا ذاق انلاو بلئاغلا 1 ىلع , حج وح هيت 3 بَقلا تاذع ه دلو كلم ناذس لاو هضالا

 لل مهل دشق كلذ ريغو ابسلا ه كمسلا هلكأ 32 ف تاذعلاب ستعيش فورعملا ريقتاب رصفتخب 3

 . ناكلم هاتا ةربخ يش تيملا عضو ادإ 1 هل وك قلاب ريبعتلا ُّش مهعقوأ أمهو هل 0 رهشم أ راويشم

 9 - 0 . 0 © ديد 9 ماا لارج نأ دهاشت 5 كمل ىلع لاؤسلا تيكو 3 يحاو ءيشل ةايحلا ةداعا 7 عجعب و اول 'اق اثب راسل

 2 . ِ 9 2 2 - 5 * ا مه يذلا ناظقيلا اهدهاشي ال ءايشأ دهاشت متانلا حور نأ امك ايندلا لاوحأب ساقت ال وسلا

 ف رييسلا ةقراب ىفك :هظملو كلذ يف ملسم ثيدحلت ديهشلا بلا هنتف نم ىلئتسيو هاولاك هياج

 هي 8 لا ءا ارا ١ 2 ملا رح
 كوك هئانثتس نع مهصعب تاوطسس لعلو : هيلا كيلتعل ؛ ىلاجيسلا نالجلا تناشد. 'اكدهاش كمآ

 را ىاغ

 يتق قباسلا يلحملا لالجلا لوقو .ىهتنا داحأ مريخ هلال ينظ اهتانثتسا ليلدو ةيعطق ةلاسملا

 دارس توقي يميلحلا نإف كلذ ىف فاللخلل ةراشإ هلم ىثب ام وأ هلك هدسج ىل 05 ١ بدعمل !| سور

 هنم يفب ام ىلإ حورلا درت نولوقي نيم حلا مامإو يربطلا ريرج نب'و .هلك هدسج ىلإ حوا
 يف مهلجح و ةيميجلا صضفا و رلاب دارملاو ضفاورلاو ةلزتعملا ىيضعيل فات ثحيملا 2 ' وأ ان وق 0

 ِ ًانامز عويس تيملا نط ىلع عضو ول اولاقو تيملا ملأتل مهن دهاشم مدع ربشلا ادع الا

 :بكلملا نإ لاقي هشيكُف هناكم م ءىسلا كلذ كرحتل 3 5 وأ تاذدعتت كاحت هما ملف عشب

 اشيأ تثاثامحللا حيبس و 0 انه "5 ةلالايو هناي

 ءالا ىف !وركفت :درو دقو هداجمب ءايشألا هذه كاردإ نع رجاع لقعلا نأ :(باوحناو)

 | ادعملا اهيأ مكلوقع ترصق اذإو كلذ نع لوقعلا فعضل ىنعي .قلاخلا ىف !وردكفت الو هللا

 نمو كلذ ىف ةدراولا ةقداصلا رابخألا اوقدصو هوركنت الق ءايشألا هذه كاردإ هع ةيمهجلاو

 يف ةرمو ربقلا يف ةرم يآ ٠١١[ :ةبوتلا] هانم مهي دعتس# ىلاعت هلوق ربثلا باذع ىلع ايئدلا
 0 د01

 وشو [11 :ةدجحسلا] 4 ريكا باَّدَعَ لآ 53 دل باذعلا 8-5 ا مهتقنل تلو | ىلاعت هلوقو ةمامشلا

 تافاضإللا هيديعت نم :لاكو لحأ نم راذلاب امو ددعلا ٌديدحا ىلاعت هلق هذدعلا رهظ هلعاو كلأي مل

 مل دلو هتاذل , ملاعلا دوحو ىضتقالأ لولعملل هيو اسم هلعلا تناك ول :لاقو . تاق تانك وهف

 رمألا نع : لاقو .ةلولعم يشر الإ ةلع مث زر أمو ر ةلوشعم ةرثكلا . هنايدجحم م عيش ةنض شأني

 ماهوأ رظنلا مولع :لاقو .موجنلا تاذب قورحم موجرملا ناطيشلا نأل رانلاب رانلا فوخ راكلا

 الق فرلب ناكملا سلو فورحلا عم يناعملاك فورظملا فرظ نامزلا لاقو .ماهلألا مولع دنع

 نع دوج ولا نيأو ةفرعملا اهتلطعأ ىلا ةحارلا ن : باف هيبشتلا 00 :هيزنتلا يف لاقو .فرحل هيسشني
 ااا 52

 قودنصلا يف هنرتخا ام ىلع ناسنإلا بسوح قوقحلا تيصقتسا ادإ 3 2

 عوضوم لك يف لك لك ام نآ ملعا .[151 :بفحرلا] نا املس نم قد : ىلاعت هلوق يف :لاقو

 ءيش لك رمدت :ميقعلا حيرلا يف هلوق لثم رصقلا اهب داريو يتأت دق اهنال رصحلل نوكت هيف درت

 صضرألا ىلع دما ف دقو ميعرلاك هتلعج الإ ةيلع تتأ عيش وم ردت 7 ىرخأ هيأ يفد اهمز 3
5 



 د مدا هأنفأ !ذ! هكسع

 هر ةمليع

 تاو هاف ١
 ةسديان تادامحنا

 - . م. 0 5 1 7 ا : كل نيكل لل 5 35
 مكاو زا لا علا مشا م اه رهاظ يع 2 3 ١ ةياص ا لإ أهم لاقلاب حيبستلا اوت مس

 اسشاتعم وش و نلاحجلا ناسلب 8 حيسي هيل ءايجسأالا 0 تفلكملا مي م تادامجتا 3 1 م هل ةعمنأ

 تيث امن كلذل !ولدتساو نسسايلاو ديملا نود هللا ميسي الو ىح لك نإ :مهشعب لاقو .دود ره

 هلام كك اوي كلدلو توملا اره هر شقتا امسك تيملا هيشب ايهْشلا

 .بهاذملا ىف دعبأ دق ايح ناك نإو بئاغلا ىلع مكاحأ
 هحافحر ىلإ ليس د دولخما راذب ديهشتا نا مئلع دقو امش الد رريش 8 "0 .؟ 000 1 ا "ل * م 0

 كارو تاومالا ةلاح هده م ىلط ها هلهأ دلع وش اهو 5211 ايح هناوكا

 عمتساف هاندهش اهب ل مكاحن ةلو مارت م هلا 3 2 تنافر اندنع مهمانهعف /

 .لامو لهأ ىف لاح لك ىلع هللا عم لماكلا نال ماهوالا بم ءاسجألاب
2 0-7 



 رباكألا دتاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءرجنا همر

 فهمحي هلعل ربشل ىلع امهعضوو امهشش نيتللا نيتديرجلا ىف عك هلوق م نيريشلا كيدحل يف

 اذه لقتو اتي اذإ ام نود 3 نيتبطر اتماد ام لاحسسي امهنأ ىلإ ةراشإ . نيتبطر ئثماد ا اههنع

 لاو هعجارف دامجلا ةايح يف مالك ديزم ناميؤلا ثحبم يف قيسو ةمرك حش و نسحلا نع بهذملا

 ناسنإلا ءاج اذإ :لوتي روصنملا ىب ىبا نب بدلا | يفت خيشلا ناكو ٠ نيملكتملا مالك ىهتنا منعا
3 

 حد ربلل ناباوب امهف هداقتعاو هملعو هلمع ةلكاشب ناسنإ لكل نيلكشتم الإ نائيحي ال مكلو كلم

 ام وأ هلك هيلإ ةحور در دعب دبعلا نالأسيف هياع تن م وأ امهيلع رب هب الو ءخزربلا دحأ احدي أ

 كش وأ فك وأ ناميإ نم هيلع تامام قفاوي امب امهنيجيف هيل نصو هنيد نعو هبر نع هنم يقب
 نالوقي نانكلملا نأك امنإو :هللا همحر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لاق .ةيفاعلا هللا لات

 زيمتيل ةنتقلا نيكلملا دارم نأ ميخفتو ميظعت طفل ميغ نم لحرلا اذه ىف نوقت امه تيملل

 هيعدي ناك يذلا ردقلا لجرلا اذهل ناك ول :لوقي سائرملا ذإ .باترملا نم ناميإلا يف قداصلا

 ىنكي كلملا اذه نكي مل هللا دنع دعئاسر يف

 مأ فرحو توصب امهل همالكو تيملل ن يكلملا مالك نوكي لهو لاق دبألا ءاقش ىتشيف يردأ

 ال باترملا لوقي كلذ دنعو ةيانكلا هذه لثمب هنع

 اهيف هسفن هسفن تيملا قري ىتلا ةروصلا بسحب نوكي توملا دعب مالكلا نأ فشلا هاطعأ يذلا نحل

 ام وأ قطنلا وأ 0 راشإلا تضتقا كلإو كوصو اش رحب مالتلا ناك توصلاو فوخعلا تضشتقا نإف

 يضتعت خر رملا ةرممضح نإف كاذ نات مالكلا نيع يه نركت نأ تاذلا تشتقا نإو كلذ يرهق ناك

 او :لاق هلك كند

 ىف انلاح فلأتت رادلا هذه يف مونلا انل ىلاعت شا لعج دقو لاق اهلك روصلا ماكحأل مماجلا
3 

 لكيهلا ريبدت ةقالع نأ الإ ةرهاظلا ةروصلا يف متانلا لاحك تيملا لاح نإف توملا دعب خزربلا

 ماشملا هنإف مالكلا يف بئارملا عيمج زاح ناسنإ ةروص يف هسفن ثيملا أر اذا

 امك باذعلاو ميعنلاب مسجلا ساسحإ مم ريبدتلا يف ةقالع ال هلإف توملا فالخب مونلا يف ةيقاب

 . رو ريس معن يش أ رورشو تاذع يف هنأ ةف وت ىف متانلا ىري

 نود هميعن وأ هباذع دوهشو تيملا مالك عءامس نع نالقثلا بجح ملف :(تلق نإف)

 ؟وئاهلا

 دقف ىعدا نمف 2ىوعد بحاص الإ نحتمي ال جايتحالاو ةقافلا ىلع جاشمأ ةعلعب م هقلخمب

 هقلخ نم ىلع ليحتسي ناك اذ باجحي بابلا فلخ فوقولا سيئ :لاقو .ىدليلل يضرعت
 اح لاح لك ىلع فيلكتلا نطوم ىف هللا ىقثا نم :لاقو .بولطملا :بع بابلا نذإف لوصولا

 لفاسلا بلطي هار هنأل ) لفآلا ليلخلا بجي مل امثإ : لاقو  لاحترالا دنع لامكلا ةحرد

 "قو .ولعلا بحاصل وندلا ىف تناك

 :لاقرو .رومألا تسبتلال روجأالا تلطعت ول :لاقو .هبلع لوعملا كلذف هيلا ةحاسلا عدت
 . ةلغقيلا يف ماتلا فاشكلا مهل نأ ى رت الا .ناويحلا ميمج هيلعو ناسنالات ماش حرش متآ حا جانملا

 ىلإ ريقف ملاعلا يف ءزج لك :لاقو متحلا ربقلا باذع نم هنوري اميق متّكلا مهلو .مانملاو

 الإو يبسنو يفاضإ رمألاو مقتلا لولح نم نامألا معنلا نمو معنلا ديبع لكلاف كيقحلاو ميظعلا

 ام انأو و لوقف ىف الإ دهز الف لوصألا تققح اذا



 همه ديليعل خ ريغلا تدع 8 ريك و ركتم ناوس نأ تايب ىف :نتسلاو عبار للا ثسيلا

 ناع امش اع فااخعل كيعتلا من 'امع م ههنا امه معا نورد ندامعلا بح امنا :(تاوحلاف)

 نس هيا 3 ريح هينأ راشأ امك أضعب مهتم و ىتوملا لارحأ م ًاتيش اورصبأ ول سائلا

 هةياور ىعو . بطلا ادع يمك عمسي نأ ىلاعت هللا توصل تيسحملا يف مكداي كو مكبولق ىف

 نى 1 ّ : ص 2 5 ر 8 8 بالا ف مكلشلا لاق أسك يىلعف . علا باذع ىكعمسي نا هللا توعدل اونفادت نأ ال ل :ىااضلا

 ّ م . ب دم ع ن0 0 رق  ريعجسسملا و همسو ربقلا باذع ءعمس ءايلوألا نم ةنامألا ىلاعت هللا هقزر نس اك نا ةثامثلثو نيعبسلاو نماثلا

 نقاللاو نجلا عاسساب دخا ام ىلاعت للا ناو نولداجيل مهتايلوأ ىلإ دوحوي نيح نيطايشلا مالك
 بوجاو مم ىهلألا علضو ةمجل لطنأل كلذ ىشنا حا بففئاكملا نإف رشسلل ايلط 1 مه رايصنأو

 : ةداهش يقلل ناك هداك بيغلأب نامبالا

 ”هتمصع دك تاممل 1 ءذكف ١م ءاسن هنا داعتسا نك : (تلف نإك)
 هذ

 9 أكعت هتنا نأ. .ةاكلطألا د اهل تللذ هم ؛هذاعتسا أامئا :( ف.
 كمارع اه 8 اععب ىيياعت هللا تاو قالطإلا كيسا وسي سوش مال كلذ نم ؛ :داعتسا امنإ . (تاوجلاف)

 رامتمالا ابابا نام هوتأسو مهسشأفو مه اجمل راهطظإو وهتيذ وبع بجاوب اوماعق

 ٠6 كل ن لاس مهلإف مالاسلا هاي 5 رمح رهو مهيلا طرأ .لوص ناكلملا مهلاس
53 09 

 حزشلا ههترحي ان لايم ريكعم ءايبلأ لاق الاو ًاناحتما أنملا لسرأ هيما ارحل 1
 بنت كي ١

 ماوقلا ىلع وسفر يدلي امم راسنا فار نهال مهت فحق

0 | #2 

 فرم . تت سلا ةقشح اهف :(تلق نإف) ؛كنوملا دعي ةيلإ

 خزربلا ةقيقح نأ «تاحوتفلا») نم نيتسلا» ثناثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :«باوجلاف)
 كيه ارم عمسوأ يش سك نقلا ىهسي وو :وفاثلاب ىيدسي ميار كيش خعني يدلا ليفارسإ روصاوص 0 ١ أ ىااه هيز ب كل : 50 00 م .

 ل - انيس ا دو ديص لاا م 7 0 لا 8 يأ ساب 20011 أما ا ةيجابج هك 38 معلا 0 تاذعلا نم 35 ف ِى تسملل مشب ام 007 2 ل

 هارب اين تاذدغو هيعب 0 تن دنا يش ملا مما كعب ناسنإلا هكردي ام عميسحم تأ امك سحلا يف

 ب 1 5 لش جاور لا تمل إىل يف اهيف ينل ل عسب ةيعسبتلا ماسشألا ' باو اا 0-5 اذإ ؛اعت هنأ و نإف كَ لا قه أ 3 0 وصلا "معلا

 ناوككي ام روصتا : مه لا مث ١ ليفا اسإ وحج وه يذلا خب بلا ةرضح ىف ةيدسج أر وص اهعدوأ

 نا كالو ىلا .سقبو ءادهشلا حاورأو مهناك ءامستالا حاورأك ًاقلطم نوي ام اهنمو ًاديقم كانه

 ١اعت هللآ ءاذ زاج ءرشلا هجح ام اهيلع ىحو ةعيرشلا متمق ىف هفقيلكت مايأ هسفن ا
 ا - 9 -ِ 1 0 ٍِ 9 7 0

 ملع امل هنع اهاغتو انل اهتبئاف "مكبر تورتس مكنات : هلوقو ؟ءارأ يأ ٌردلا

 "7 53 5 م 3 هل ذ اهتازيمو حصفأ لارحألا ناسل نإف ناسللا ةكرح نايبلا طرش نم سين :(لاقو)

 عانس - رهظف مرجلا ماقم هل ماقو سب اختاب يمر اسبر تكس نمو حجرا اهيحاص نسفف رش 0 7: م ا 0-3 1 8 1 مل 7 8

 رمل و ةنيلألا باوبأ ةممستم حقت تاالاهتحاإلا دبلإ تف لت اما

 يك
 حاول كلاب مكاخلا نم هيلا بست امم 0 ماسلا هيلع . يسوم فرش ام كلكم



 ل 1 0 55 8 000 5 5 0 1 5 : 0 0 هياكل

 ملا نه ؛..لذدق ءاشسم ةهيييتنع اهيمص |ةينن تحعلا يشرق او هللا 2 ىىاراتق زاب
 0 2 . كة 0 ا 8 0

 ءانلا ىلع توضرعيف نوعرف موق اماو لاق لايخلا ةرضح ىف مئانلل ىلحتي ام اهسسو اينذلا ملاع
' 0 8 5 00 : : ' 8 

 ةروصلا كلل ىشر ول ملا كلذ يف ل 3 نويسو وهيحعيوف مهنأل اهنو والخل ب ها امسي م اهكطت وويبشلا كلثعا يف

 ييهت هيفا لاس مهل نأك ايشتملا الل سوسحملا باذعلا هه تاذعلا دشا 0 ولحني كضايشلا ماريا#

 7 - :ف مهتم و هيلع سف علأب
 اضيا 3 كيسا وسحيملا رانلا# للحب

 ىلاعت هلل قلخي نم خزربلا لهأ نم نإ : «راونألا حقاول»)
 هددج وف ةام أوحتف مهلا : املحلا يعباتل : ونانبلا تنبات 00 كلذ علت امم ايثدلا راد 0 هلمعت ناك

 - 9 2 2 ممل .: 4 بلا لما شيد نأ 7 لمعلا كلذ با وب 3 ديعل هللا بتكي ْ لاق نتوواح ةناققش اة يلصي امئأك

 ةدحسلا فاربعألا اهأ نابم ناسح . كلذ داود

 00 00 داك 0
 يهف مهلا ع ا اسجل ف *رأ 08 ةدحسلا كنت مهتعمت ا اندلا ماشكخلا ل ماجا 5008 ملا نا * ىلذ

 0 ع 5 تم 2

 ينكر ف ِى 0 سس 2 - تاومألا ل ةلفعيلا و هانملأ 2 كرف مع هيج امأو :لاق . ففلكتلا

 - ملم ةفرشم اهنإف ططقف ءايبنألا حاورأ الإ قةقحتم ءىيش هنم

 :م سو ضل اهل بل هلاف هللا ءاش "م ل ممشأ ومس "ل كا ووأ فاللكب 2ذ
 0 هادو 5 و 2 5 5 2 000 * ى بم

 5 - 1ك 15 ل 8 0
 ةللا كمذقل لأمم اماد ين ول كلذ ةمه ف ىلاعت هللا هشاخ كلام ام

 م شاكملا لأ :لاق مث ةَقرَو هصنب كلذ يف لاطاو همّكح مم ءاشي ام ديفلتل ل 1 0 85

 . ب 9 0 . كا ردالا اهب ملاوعو ةئاتح ىمهدنع دسحلل نأ كلذر كف دف راقد لقب

 00 ل مارب 0

 قل ردالا هل ناك مسجلا ىقبو ةقراغملا دعب اهلخمس ىلإ معو لأ تنقتنأ اذأ
 ٍِ ا .

 9 30 0 هةريوك لاق كق عملا :هاع قف معسستلا 2 هكديز لمحبي ًاحبسم كاك هم كلذ ال ول

 لا ”"تمي نب م قرع عيش ع لاو ءايدشقت [ ىلاتألا| ِح

 لاق اونهش وا اونطن يئاقحلا كلتيو لاق هفرع نم الإ هيلع زوجي ال امع العو لح ءىراب

 ىهتنا ١ 18١ كصنا # ٍءْيش 0 ّقطنأ لأ هلأ انقطنأ أولاق انَع تدهش مب مهدولُحل ًاولاقو# : ىلاعت

 ذي ورا هاما 32 امس ىنحأ اب كال ' ناب لفه ؟ةعجأ ف دامجلا ةأيححب قلعت هلام ناميالا كح 06 مادشلاو

 56 لاق هق اردت هي ايندلا اهأر ماييخبأ لوك هبأدصو ريق معلا ةحاضص ىش 2 3

 كرا .سداسلا سابل للا ىُت عمتك ١ لاق . رانلا تتح 0م ةرقح 0 ةهنجلا رضاير
 3 509 . 5 35 8 ِ سس

 انأ لا هنمو مئادلا هنمف اناقلا ةقيقح بسحب وهف زرب لدق اكو ءاظن مثأ ىلع يلفو ملاعلا دحو

 1 يق تبق اقاح نام هتلمل ف لك كولا يكعمل هش و 7-52 الا ندي ام هلمو

 1 هأدتلا تبدالا م تلاق مادخمللا مان وكت نإ تدرأ كا :لاقو .لوضصالا 056

 3 عاش احس ٠ لدقلا اذع ع هاثاح هشاانا : طق لوهقب ؟ ىددغلا 2-5 ملع بتحاص :(لاقو)

 هلع :كاسحاإلاو ماللسإللا نس 0 ِك تامي لأ :لاقو 3 ايمملاو ريسسلا ىف ليلذلا دنعلا انآ :لوقي

 1 1 دلو ءاسحألا ملاع ةساشقل اه مااا 0 "شا
 5 32 ت1 8 ' : 3 5 كك

 203 0 0 ءام 1 .
 .ملسأ كشف ةرمأ ةيمق كاسحخملا هب ديت ام ل



 نا قح عراشلا اهب انربخأ يتلا ةعاسلا طارشأ عيمج نأ نايب يف :نوتسلاو سماخلا ثحبملا

 ناتريبكلا رانلاو ةنجلا ال هرانو خزربلا ةنج راثلا هذهو ةنجلا هذهب دارملاو «ةيكملا تاحوتفلا»)

 هللا لهأ ىضعب هيف طلق امم اذهو لاق طارصلا ىلع رورملاو باسحلا دعب سانلا امهلخدي ناتللا

 اودهاش مهنأو حيحص كلذ نأ نونظي ةرخآلا لاوحأ نم ءيشب !وعلوط اذإ مهنإف مهفشك يف
 نيعب خزربلا ملاع يف مهل ىلاعت هللا اهرهظأ ايندلا يه امنإو كلذك سيلو ةقيقحلا ىلع ةرخآلا
 رانلاو ةنجلا انيأر نولوقيف ةظقيلا يف ايندلا ماكحأ نم هولهج ام ةروص يف مونلا وأ فشكلا

 ةدوجوم نآلا يه ام ةمايقلا نأ مولعمو عاستإلا نم عاستإلا نيأو رادلا نم رادلا نيأو ةمايقلاو
 تيأر :حيحصلا ثيدحلا يفو ايندلا رانو ايندلا ةمايق الإ يه امف ايندلا ةايحلا يف تيؤر اذإو

 اذه ضرع يف لاق لب ةرخآلا ران الو ةرخآلا ةنج تيأر لاق امو ءاذه يماقم يف رانلاو ةنجلا
 يذلا يحل نب ورمعو اهتسبح ىتلا ةرهلا ةبحاص رانلا ىف ىأر هنأ ركذو ايندلا رادلا نم طئاحلا

 ةنجلا يل تلثم رخآ ثيدح يفو ةظقيلا يف فوسكلا ةالص يف هلك كلذ ناكو بئاوسلا بيس
 نم لوقل ىنعم الو طقف ههبش وه لب ءيشلا نيع وه ام ءيشلا لاثمتو طئاحلا اذه ضرع يف
 اورشح وأ اوُمعب مث ربقلا ىلإ اوعجر ةمايقلا موي ناك اذإف ىربكلا رانلا يف مويلا رانلا لهأ نإ لاق
 .ايناث رانلا نولخدي مث اويسوح وأ

 لوقعلا نإف ةقيقحلا ةيفيك نايب ىلإ جاتحي الو ربقلا باذعب ناميإلا اندحأ يفكيو :(تلق)

 . ملعأ ىلاعت هللاو هعجارف مالك ديزم رانلاو ةنجلا قلخ ثحبم يف يتأيسو كلذ لثم نع زجعت

 :؛نوتسلاو سماخلا ثحبملا
 يتلا ةعاسلا طارشأ عيمج نأ نابب يف

 ةعاسلا مادق لبق اهلك عقت نأ دب ال قح عراشلا اهب انربخأ

 نم سمشلا عولطو ةبادلا جورخسو ىسيع لوزن مث لاجدلا مث يدهملا جورخك كلذو
 دحاو موي رادقم الإ ايندلا يف قبي مل ول ىتح جوجأمو جوجأي دس حتفو نآرقلا عفرو اهبرغم
 يف عقت تايآلا هذه لكو :هتديقع يف روصنم يبأ نب نيدلا يقت خيشلا لاق ءهلك كلذ عقول

 نإو موي اهلف يتمأ تحلص نإ هلوقب هتمأ يَ هللا لوسر هب دعو يذلا مويلا نم ةريخألا ةئاملا

 ميرك قلخ ناميإلاو ميوق طارص مالسإلا نيينسحلاب زاف دقف نيفرطلا عمج نمو نسحأو

 ليوأت ىلإ جاتحي ال ملسملا داتعملا قرخ هتمالع ناك دايقنالا حص اذإ ميدقلا دوهش ناسحإلاو

 . ليقم نسح يف سرعم وهف

 يتآلاو يضاملاب لغتشا نم يتاوملاب سيل لاجآلا هتمرتخا لامآلا ىلإ لام نم :(لاقو)
 هب ذحأ ودعلا نأل هاوه الإ دبع امف هللا ريغل ًادبع ناك نمو هللاب ًالغتشم ناك نم هاوألا ميلحلاو
 امف هنوك لبق ءيشلا ملع ام ١"[ :دمحم] كَ َيَح8 :ىلاعت هلوق يف :لاقو .هاده قيرط نع

 فيك :انل اولوقف ملعلاب الإ مولعملا ريغتي الو مولعملا ريغتب ريغتي ملعلا هنوك ثيح نم هملع



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا مك

 ُكِيَر َدنِع اوي كريو :ىلاعت هلوقي اهيلإ راشملا برلا مايأ نم ينعي موي فصن اهلف تدسف

 ةافو نم بوسحم فلألا لوأو نيفراعلا ضعب لاق [“ :جحل 11 4 ترون 0 ِةَنََم فلك

 ةربن مايأ ةلمج نم تناك ةدملا كلت نإف ءافلخلا رخآ هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 دو فلألاب نأ 26 هدارم داليلا ةعبرألا ءافلخلاب ىلاعت هللا دهمف .هتلاسرو دلك هللا لوسر

 اسك ابيرغ : نيدلا ريصي نأ ىلإ لالحمضالا هادتبا يف ذخأت مث فلألا ءاهتنا ىلإ هتعيرش ناطلس

 بقري ل فنيش ردع يداسلا نرقلا يف ةنس نيثالث يضم نم هتيادب نوكي لالخ مضالا كلذو أدب

 ةليل عااسلا ةيلمق هللوعو يركسعلا وا مامإلا دالوأ نم وهو مالسلا هيلع يدهملا جور

 هيلع مير 2-52 2 ال مهتجي نأ ىلإ قاب وهو نيتئامو نيسمتو سمج ةنس نابعش 0 فصنلا

 ويحس ؛تمسوب ةيع ةئامعس .ةئامعستو نيسمخلو نأمث ةئس وهو اذه انتقو ىلإ هرم نوكيف مالسلا

 رصمب لطرلا ةكري لع لطملا شيرلا موك قوف نوفدملا يقارعلا نسح خيشلا ينربخأ اذكه

 نم ةئامثلثو نيتسلاو سداسلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا ةرايعو .ىلاعت هللا امهمحر

 ءىلتمت ىتح جرخي ال نكل مالسلا هيلع يدهملا جورخ نم دب ال هنأ اوملعاو : «تاحوتفلا»

 ىلاعت هللا لوط دحاو موي الإ ايندلا نم نكي مل ولو ًالدعو أطسق اهؤلميف ًاملظو ًاروج ضرألا

 اهنع هللا يضر ةمطاف دلو نم ِةِكَو هللا لوسر ةرتع نم وهو ةفيلخللا كلذ يلي ىتح مويلا كلذ

 نبا نونلاب يقنلا يلع مامإلا نبا يركسعلا نسح هدلاوو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا هدج

 يبأ نب يلع مامإلا نبا نيسحلا مالا ؛ نبا ىلع نيدباعلا نيز املا دب نبا رقايلا دمحم مامإلا

 وه .[4 :ملقلا] ل4 2 :لوقي ىلاعت هللاو و فالح ف هللا لوسر

 هيئأب ةيعرلا ىف لدعبب ةيوسلاب لاملا مسقي ةفوكلا لهأ هب سانلا دعسأ فنألا ىنقأ ةهبجلا يسجأ

 :هلوقل هايإ نحن لقن ال :لاقو لوقنم اهيف درو امو لوقعلا اهيف تراح ةلأسم هذه مكحلا

 هللا مالك هديقف نُمحرلا ملكتملاو «نامجرتلا تنأف [+ :ةبوتلا] كلَ ملك منْ َّقَع 37 رج

 فورظ فورحلا ولتي هنإ مث .هللا لاق ءىراقلا لوقي ةنسلألاو فحاصملا يف هنوكب ةنكمألاب

 نمب دهشاف تقطن اذإف دوصقملا نيع وهو دوهشلاو فشكلا لهأ دنع فوصوملا ريغ ةفصلاو

 ريغ ىلإ ىكتشا نم مدآ نبا يئمتشا :ثيدح يف لاقو ديرجتلاب لقت الف ديدحت هيزنتلا قطنت

 ام ىذألا عفد ىلع دبعلا رادتقا الولو قيقحتلا جهانم نع جرعو قيرطلا نع لاح دقف يكتشم

 الإ اكش امف هسنج ىلإ اكش نمو قلخلا يكتشم قحلاو قحلا يكتشم ىلخلاف اذ هيلإ قحلا اكش
 عورفلا ىلإ عوجرلاف لوصألا هبشأ دقف ربكت نمو عورفلا هيشأ دقف هلل لذ نم لاقو .هسفن ىلإ



 هدع قح عراشلا اهب انربخأ يتلا ةعاسلا طارشأ عيمج نأ نايب يف :نوتسلاو سماخلا ثحبملا

 جرخي هلمحي نأ عاطتسا ام هبوث يف هل يثحيف لاملا هيدي نيبو ينطعأ يدهم اي :لوقيف لجرلا

 حبصيف اليخبو ًاتابجو الهاج لجرلا يسمي نآرقلاب عزي ال ام هب هللا عزي نيدلا نم ةرتف ىلع
 رثأ وفقي ًاعست وأ ًاعبس وأ ًاسمخ شيعي هيدي نيب رضنلا ىشمي ءاميرك ًاعاجش ًاملاع
 فيعضلا نيعيو لكلا لمحي هاري ال ثيح نم هددسي كلم هل ؛ءىطخي ال يو هلا لوسر

 ةليل يف هللا هحلصي دهشي ام ملعيو لعفي ام لوقيو لوقي ام لعقي قحلا بئاون ىلع دعاسيو

 ةمحلملا دهشي قاحسإ دلو نم نيملسملا نم أفلأ نيعبس عم ريبكتلاب ةيمورلا ةنيدملا حتفي
 هب هللا زعي «مالسإلا يف حورلا خفنيو نيدلا ميقي هلهأو ملظلا ديبي اكع جرمب هللا ةبدأم ىمظعلا

 هعزان نمو لتق ىبأ نمف فيسلاب هللا ىلإ وعديو ةيزجلا عضي هتوم دعب هييحيو هلذ دعب مالسإلا
 الف هب مكحل ايح هلق هللا لوسر ناك ول ىتح هسفن يف نيدلا هيلع وه ام نيدلا نم رهظي لذخ

 نوضيقتيف ءاملعلا بهاذم هماكحأ بلاغ يف فلاخي يأرلا نع صلاخلا نيدلا الإ هنامز يف ىقبي

 مهعم هعئاقو ركذ يف لاطأو .دهتجم مهتمئأ دعب ثدحي يقب ام ىلاعت هللا نأ مهنظن كلذل هنم

 لاجر هلو مهتماعو مهتصاخ نيملسملا عيمج هب حرفي جرخ اذإ يدهملا نأ ملعاو :لاق مث

 هللا هدلق ام ىلع هنونيعيو ةكلمملا لاقثأ نولمحتي هل ءارزولا مه هنورصنيو هتوعد نوميقي نويهلإ

 نيكلم ىلع ائكتم قشمد يقرش ءاضيبلا ةرانملاب مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع هيلع لزني هل ىلاعت
 مدقتيف هناكم نع مامإلا هل ىحنتيف رصعلا ةالص يف سانلاو هراسي نع كلمو هنيمي نع كلم

 يدهملا هللا ضبقيو ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكي خي دمحم ةنسب سانلا رمأي سانلاب يلصيف
 ءاديبلا يف هشيجب فسخيو قشمد ةطوغب ةرجش دنع ينايفسلا لتقي هنامز يفو ًارهطم ارهاط هيلإ

 دقو هناوأ مكلظأو هنامز مك ءاج دقو هتين ىلع رشحي ًاهركم شيجلا كلذ نم ًاروبجم نأك نمف

 مث ةباحصلا نرق وهو ديو هللا لوسر نرق ةيضاملا ةثالثلا نورقلاب قحاللا عبارلا نرقلا يف رهظ

 ءامد تكفسو ءاوهأ ترشتناو رومأ تئدحو تارتق امهنيب ءاج مث يناثلا يلي يذلا مث هيلي يذلا

 خيشلا لاق ءانمألا لضفأ هؤاتمأو ءادهشلا ريخ هؤادهشف دوعوملا تقولا ءيجي نأ ىلإ ىفتخاف

 ًافشك مهعلطأ هبيغ نونكم يف هل هللا مهأبخ ةفئاط هل ىلاعت هللا رزوتسا دقو :نيدلا ييحم
 نيذلا ةباحصلا نم لاجر مادقأ ىلع مهو هدابع يف هيلع هللا رمأ وه امو قئاقحلا ىلع ًادوهشو

 مهل ةيبرعلاب الإ نوملكتي ال نكل يبرع مهيف سيل مجاعألا نم مهو هيلع هللا اودهاع ام اوقدص

 هلجأ هدهشأ هلمأ عطقي نأ هدبعب ىلاعت قحلا دارأ اذإ :لاقو .لوصألا ىلإ لوصولا نم ىلوأ

 بونذ لمح وأ اياطخل ضرألا بارقب ىتأ ناك ول هنأ دوي تانسح هذبع تائيس هللا لدب اذإو
 ىرهلا عابتاب ايندلا يف ذ اذه زاقف ليدبتلا روص عيمجو ليوحتلا نسح نم هئياعي امل اياربلا عيمج

 ردبيف نيئسحملا ضعب ءازج نم مظعأ نيبنذملا ضعب ءازج اذه ىلعو ىوأملا ةنجب ةرخآلا يفو

 اي اونسحف نورعشي ال اذهب ايندلا يف سانلا رثكأو نوبستحي اونوكي مل ام ريخلا نم نيبنذملل

 نم مرعلا ولوأ مزاجملا لجرلا تعن مئازعلاب ذخألا :لاق وأ .مكبرقب اوزوفت مكبرب مكنظ يتوخإ

 صصخغلا يف عقي نم الإ صخرلا ىلإ حمج - ام لبسلا ديهمت يف دئادشلا اوقث نيذلا مه لسرلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 55

 طق ًائيش لعفي ال يدهملا نأ ملعاو «ءارزولا صخأ وه طق هللا ىصع ام مهسنج ريغ نم ظفاح
 وهف هسفن يف مالسلا هيلع وه امأو لنه سب نوفراملا مه مهتإف ءارزولا ءالؤه رواشي امنإو هيأرب

 :تبثي امنإ لاتق نم طق مزهني ال مهدحأ نأ ءارزولاو ءالؤه نأش نمو ةسايسو قح فيس بحاص

 ةريبكتلا نوربكيف ريبكتلاب مورلا ةئيدم نوحتفي مهارت الأ ةميزه ريغ نم فرصني وأ رصني ىتح
 ثيلاثلا طقسيف ةثلاثلا نوربكيو روسلا نم يناثلا ثلثلا طقسيف ةيناثلا نوربكيو اهثلث طقسيف ىلوألا

 مالوم و : يشلا كاك ناوخأ رصنلاو وه يذلا قدصلا نيع وه اذهو هفيس ريغ نم اهنوحتفيف

 ىلإ سمقم نم ةفيلخ هتماقإ ةدم يف كش ِةِيَي هللا لوسر نأل ةسمخلا قوفو ةرشعلا نود ءارزولا

 نإو ةسمه- شاع ةسمن- اوناك نإف ةنس ةماقإ هعم ريزو لكلف هئارزو يف عقو يذلا كشلل عست

 ملعو ةصوصخمم لاومأ اهنم ماع لكلو ماوعأ ةعست شاع ةعست اوناك نإو ةعبس شاع ةعبس اوناك

 الإ مهلك نرل ولتنيو : : خيشلا لاق ةعست نم رثكأ الو ةسمخ نم لقأ مه امف ريزولا كلذ هب صتخي

 رويطلاو عابسلل ةدئام ىلاعت هللا اهلعج يتلا ةيهلإلا ةبدأملا يف اكع جرم يف يف مهنم ًادحاو

 :هلوق يف هللا ىنثتسا نمم وه له يردأ ال ىقبي يذلا دحاولا كلذو خيشلا لاق .ماوهلاو
 تومي وه وأ [54 :رمزلا] 4م هم نم اَّلِإ ٍضْرَدْلا يف نَمَو تملا ىف نَم ٌقِعَصَم ٍروُشلا ىف َسِيْمَول
 ايندلا يف امامإ يدهملا ةماقإ ةدم يف تككش امنإو :نيدلا ييحم خيشلا لاق .ةخفنلا كلت يف

 ءيش يف هلأسأ نأ ىلاعت هعم ابدأ كلذ قيقحت هللا نم تبلط ام ينأل ءيشب كلذ يف عطقأ ملو

 لجو زع هللا لهأ نم ًادحاو ىلاعت هللا ضيق بدألا اذه هعم تكلس املو لاق يسفن تاذ نم

 نإف ةعست اوناك نإ هل تلقف ةعست مص يل لاقو ءادتبا ءارزولا ءالؤه ددع يل ركذو يلع لخدف

 يف عمتجا ًادحاو ناك نإف هريزو هيلإ جاتحي امب ميلع ينإف نينس عست نوكي دب ال يدهملا ءاقب
 ةعست نم رثكأ نوكي امف دحاو نم رثكأ اوناك نإو مهؤارزو هيلإ جاتحت ام عيمج دحاولا كلذ

 ةماقإ يف ينعي ًاعست وأ ًاعبس وأ ًاسمخ هلوق يف 6 هللا لوسر نم كشلا ىهتنا اهيلإ هنإف
 ليلق الإ مهملعي ام :لاق هنإف ديلقتلاب اوعنقي الو ملعلا اوبلطيل هباحصأ صاوخل ًاعيجشت يدهملا
 صقنت الو اهل رشاع ال رومأ ةعست مهمايق يف يدهملا ءارزو هيلإ جاتحي ام عيمجو لاق .مهفاف

 نييعتو هللا نع ةمجرتلا ملعو ءاقلإلا دنع يهلإلا باطخلا ةفرعمو رصبلا ذوفن يهو كلذ نع

 اهريغو ةسوسحملا قازرألا نم كلملا هيلإ جاتحي امو بضغلا يف ةمحرلاو رمآلا ةالول بتارملا

 لاقثألا طحت انهف كرزو ىوس كرهظ لقثأ امف رسعت ام هترخآ يف هل رسيت رعوت ام انه كلس نم

 ةيهلإلا ءامسألاب قلختلا :لاقو عابتالا لاح يف عاذتبالا نم رذحاف ءلاوقألاو لامعألا لاقثأ
 كنع اذه لثم رهظي نأ كايإف «قافولاو فالشلا نم اهيف امل قالخألا بعصأ نم قالطالا ىلع

 . رظن اذال نم ىلإو ذاعتسا نمف كنم كب ذوعأ :لاق نم دهشم دهشت نأ لبق

 ةنجو مولعلا باحصأل هيما ةئجأ لاقو .ةمواقم تايهلإلا يف ةمزالملاو ةمزالم طابرلا



 مده قح عراشلا اهب انربخأ يتلا ةعاسلا طارشأ عيمج نأ نايب يف :نوتسلاو سماخعلا ثحببملا

 فوقولاو سانلا جئاوح ءاضق يف ءاصقتسالاو ةغلابملاو ضعب ىلع اهضعبو رومألا لخادت ملعو

 نوكت نأ دب ال رومأ ةعست هذهف .ةصاخ هتده يف نوكلا يف هيلإ جاتحي يذلا بيغلا ملع ىلع

 مث قاروأ ةرشع وحنب رومألا هذه حرش يف خيشلا لاطأو رثكأف دحاو نم يدهملا ءارزو يف

 لاجدلا جورخ كلذك ةعاسلا برق طارشأ نم مالسلا هيلع يدهملا روهظ نأ ملعاو :لاق

 ناهبصأ نم هيلإ جرخيو دوهيلاو كارتألا هعبتي نتفلا عضوم قرشلا ضرأ نم ناسارخ نم جرخيف
 نيب بوتكم ةيفاط ةبنع هنيع نأك ىنميلا نيعلا روعأ لهك لجر وهو نيسليطم ًافلأ نوعبس اهدحو
 ةيضاملا لاعفألا نم رفكءاجهلا اذهب دارملا له يردأ الف : نيدلا ييحم خيشلا لاق .رفاك هينيع

 يف فحصملا طخ يف برعلا اهفذح امك تفذح فلألا نأ الإ ءامسألا نم رفك هب دارأ وأ

 .نونلاو ميملا نيب نمحرلا فلأ لثم عضاوم

 داهتجالاب وأ صوصنلاب مكحي له جرخ اذإ يدهملا هب مكحي ام ةروص امف :(تلق نإف)

 ؟امهب وأ

 نم ماهلإلا كلم هيلإ ىقلأ امب مكحي هنأ :نيدلا ييحم خيشلا هلاق امك : (باوجلاف)

 وفقي هنأ :يدهملا ثيدح هيلإ راشأ امك هب مكحيف يدمحملا ( عرشلا همهلي هن 1 كلذو ةعيرشلا

 يف موصعملل ىنعم ال ذإ همكح يف موصعم هنأو مدتبم ال عيتم نأ 5 4 انفرعف ء ءىطخي ال يرثأ

 وه نإ (9) قوما نع قليب ال هنإف ءىطخي ال كي هللا لوسر مكحو ءىطخي ال هنأ الإ مكحلا
 ءايبنألاب ًاقحلم هلعجو ءىطخي ال هنأ يدهملا نع ربخأ دقو [4 7 :مجنلا) 4( كب فم الإ
 يتلا صوصتنلا دوجو عم سايقلا يدهملا ىلع مرحي هنأ ملعف :خيشلا لاق .مكحلا كلذ يف

 سايقلا هللا لمأ عيمج ىلع نيققحملا ضعب مرح لب ماهلإلا كلم ناس ىلع اهايإ هلا هحنم

 .كلذ يف هيلإ اوعجر مكح و أ ثيدح ةحص يف اوكش اذإف مهل ًادوهشم هيي هللا لوسر نوكل

 ةمئألا نم دحأ ديلقت ىلإ جاتحي ال دهشملا اذه بحاصو ةهفاشمو ةظقي قحلا رمألاب مهربخأق
 :فسوي] يعبأ نَمَو أنأ زَربِصَم ّلَع هلأ لإ اَْمَدأ َلِيبَس ميِذَم لق ىلاعت لاق هلي هللا لوسر ريغ

 قحلا ديري ام ىلع قحلا بناج نم عالطالا ًاضيأ يدهملا مامإللف لاق مث كلذ يف لاطأو
 كلذ ناك نإف اهعوقو لبق كلذل دعتسيل دوجول ! يف اهعوقو لبق نوؤشلا نم هثدحي نأ ىلاعت

 دلخلا ةنجو نزولاب نيمئاقلل ندع ةنجو ىوقتلا لهأل ىوأملا ةنجو موهفلا باحصأل سودرفلا

 الإ لادتعالا عم نوكي ال لابو لادتعالا :لاقو .ةماركلا لهأل ةماقملا ةنجو دولا ىلع نيميقملل

 نيأف فالخ الب فارحنا ةدارإلاو قحلا ةدارإ نع هدجت قلخلا دوجو يف رظنا لاحلا ماود

 ناسنإ ىوه ام لادتعا مث ناك ول لينلا بلطل ليم نع ليم الإ مث امف لايم لصألاو لادتعالا

 مث ناك ول نيعلا يف محصي ال اذهو نيذه نيب ام وه لادتعالاو ليم هيبشتلاو ليم هيزنتلا لام الو

 :لاق .لاوزلا وأ ءاوتسالاب لاق نم ةفك نازيملا نم ليمي نكي ملو ةفقولا يف ناكل لادتعا

 يف ال رايغألا يف نكاس مث امو [9 :ماعنألا] «ٍرالاو للا ىف َنَكَس ام ٌمَلَوو لادتعالاو فارحنالاب



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا ةهكك
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 .هلاؤسو هعاعد باجأو هتمح رو هلضفمب

 ؟لعفي اذام ةلزان ىف ًامكح هيلع ىلاعت هللا ىمع اذإف :(تلق نإف)

 فشك الو فيرعت اهب عقي ملو ةلزان يف ًامكح هيلع ىلاعت هللا ىمع اذإ :(باوجلاف)

 نم موصعم هنإف اهيف عرشلا مكح كلذ نأ فيرعتلا دعب ملعيف تاحابملاب مكحلا يف اهقحلأ
 امو ةلع درط هنإف ملعي مل امب هنيد يف هللا ىلع مكح يبنب سيل نمم نيدلا يف سايقلاو يأرلا

 للي دمحم ناسل ىلع اهنابأل اهدارأ ناك هنأ ولو ةلعلا كلذ درط ديري ال هللا لعل دبعلا يردي

 نم دحأ ىلع صن هي يبنلا نأ انغلبي مل هنأ ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو اهدرطي نابأو

 هماكحلأو هتفالخ ىف هتمصعب هل دهش دقف ةصاخ- يدهملا الإ ءىطخي ال هرثأ وفقي نأ هدعب ةمئألا

 يف هل عورشملا مكحلا نم هبر نع هغلبي اميف كلي هللا لوسر ةمصعب يلقعلا ليلدلا دهش امك
 .هدابع

 ؟تومي فيكو ؟تومي ىتمف مالسلا هيلع ىسيع لزن اذإف :(تلق نإف)

 لاجدلا لتق اذإ تومي هنأ ةئامئلثو نيتسلا عساتلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :«باوجلاف)
 مهطابآ تحت نم مهذخأت ةبيط حير مهيتأيف دحاو سفن يف هباحصأو وه تومي هنأ كلذو
 كلذب تيمس ةليسعلا رحسلا ىف هاتأو رهسلا هدهج دق يذلا نانسولا ةذلك ةذل اهل نودجي
 مئاهبلا هابشأ ليسلا ء ءاثغك عاعر مهدعب ىقبي مث اهردق ردقي ال ةذل توملل نودجيف اهتوالحل

 ال ًاعوفرم «حيحصلا» يف درو دقف اهبرغم نم سمشلا عولط امأو .ىهتنا ةعاسلا موقت مهيلعف
 مني ال# نيح نوعمجأ اونمآ سانلا اهآرو تعلط اذإف اهبرغم نم نرمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت
 أل لقعلا يف ذ زئاج اهبرغم نم سمشلا عولطو [104 :ماعنألا] لبق ني َتَمَماَ نكت ل اهئئيإ اق
 ىلع در كلذ يفو ةيواستم هتردق ىلإ ةبسنلاب تاهجلاو كلذ ىلع رداق اق هللا نإف هيف ةلاحتسا

 ٍبرْمَمْلا َّنِم ابر ِتأَف ٍقِرْفَمْلا ني نيِمّشلاب ِقأَي هلأ كلق# : :مالسلا هيلع ميهاربإ هل لاق امل دورمن
 نوليحي نومجنملاو ةئيهلا باحصأو :ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لاق .ةيآلا [؟54 :ةرفبلا] #َتِهيَ

 يف قحلا لاقو .ربتعاو رظناف راصبألا يلوأل ةربع هلعج هارت ال راصبألا يف الو رئاصبلا
 سخبأ دقف كيلع لام نإو لضفأ دقف كل لام نإ نكل «ءلام دقق لدع وأ راج نمف :لادتعالا

 ذإ دعابتلا ىلوألاف الإو مل نإف دئاوتلا ماظن هنأل ماحتلالا يف ناجوزلا كرتشا امنإ :لاقو .“
 هنإ لاق نم هانيرقو هب هنع دلوت نميف هاندمح امئإو .هيبشتلا هيف ماظتنالاو ءهيزئتلا هيف دعابتلا

 47 ذل اًرفك را رمح ٌوَل يي ْمَلَو» دحأ ديحوتب نوكت ال هلل ةيدحألا ذإ دحلأادقف دحو

 دجو ام دجو هنعو لحأ هعم نوكي ال ىتح دلولاو ةبحاصلا نع ههيزنت يف ًايجع [4 :صالخإلا]

 «لوقع حاكن نع حاحصلا نيهاربلا ةدالو نإ مث «دسجو مسجو «حور يذ نم ملاعلا نم



 نسف قح عراشلا اهب انريخأ يتلا ةعاسلا طارشأ عيمج نأ نايب يف :نوتسلاو سماخلا ثحبملا

 ىحر نم اهرودو ةراود لك نأب ةداعلا ىرجأ دق ىلاعت هللا سيلأ مهل لاقيف برغملا نم اهعولط

 نارود سكعي ىلاعت هللا نأ نوركنت مبف فقت مث ةسكعنم عجرت اهودر ىهتتا اذإ باللودو

 رقتسملاو [*4 : سيل أنهن ٌرَمَمَدُمِل ىرْحَت ٌسْمَّقْلاَو#© : ىلاعت لاق اهراودأ ءاهتنا دنع سمشلا

 4( اَهَل صَنَأ فلير نب :ىلاعت هللا لاق امك ىلإ ىنعمب ماللاو رارقتسالا ىنعمب ردصم
 موجنلا ردكنتو ءامسلا ٌىمشت ءامسلا طسو يف سمشلا فوقو دنعو :لاق اهيلإ يأ [5 :ةلرلزلا]

 ءامسلا طسو يف رمقلاو سمشلا رهظت انهو رسكت لطعت اذإ بالودلا رئاسلا لثملا يف نولوقيو

 ىلإ نيلزان اعجر ءامسلا طسو ىلإ اعلط اذإف نيدوسألا نيروثلاك ىرخأ ةياور يفو نيترارفلاك

 برغملا نم ناعلطي امهنأ ثيدحلا يفو مهضعب همهوت امك قرشملا يف نابرغي امهنأ ال برغملا
 خفن ىلإ اهبرغم نم سمشلا عولط نيب امو رمقلل رون الو سمشلك ءوض الف نيترارفلاك نيتروكم
 . جاتنلا دعب رهملا لجرلا بكري نأ نم لقأ روصلا

 ؟روصلا خفت ىلإ قرشملا نم مويلا كلذ ناعلطي امهنأ ثيدحلا يف درو دق :(ليق نإف)

 جولط ال ءاهتنالاو فوقولل بارطضا عولط وه ذإ عولطلا كلذب رابتعا ال :(باوجلاف)

 مث ىرخأ عجرتو ةرم سكعنت اهرود ىهتلا اذإ ةراود لك لاح نوكي كلذكو باسحب امهل بؤد

 ناميإلا ثحبم يف مدقتو [4* :رطاف) كاليرحت هللا ِتّنسِل دي نو قلخلا يف هللا ةنس اذكه فقت

 رفك كلذ دعب هبلق لخسدي ال ًانمؤم ناك نمف ةبوعلا باب قلغأ اهبرغم نم تعلط اذإ سمشلا نأ
 .هعجارف ناميإ كلذ دعب هيلق لخدي ال ارفاك ناك نمو

 ؟نآرقلا نم مالسلا هيلع ىسيع لوزن ىلع ليلدلا امف :(ليق نإف)

 ليم -دب نمو اَّلِإ تكلا لَحَأ ني َنِإَول :ىلاعت هلوق هلوزن ىلع ليلدلا :(باوجلاف)
 دوهيلاو ةفسالفلاو ةلزتعملا تركنأو هيلع نوعمتجيو لزني نيح يأ [154 :ءاسنلا] 4 يوم

 (ِةَعاَي ٌمْلِعَل َمّنإَو# مالسلا هيلع ىسيع يف ىلاعت لاقو ءامسلا ىلإ هدسجب هجورع ىراصنلاو

 هلوقل مالسلا هيلع ىسيع ىلإ عجار هنأ يف ريمضلاو نيعلاو ماللا حتفب ملعل ءىرق 3١[ :فرخزلا]

 ثيدحلا ىفو ةمايقلا ةمالع هلوزن نأ هانعمو [07 :فرخزلا] 4آلَثَم َمَيْرَم كيوم هولي # :ىلاعت

 ءاضيبلا ةرانملا دنع لزتف ميرم نبا حيسملا هللا ثعب ذإ ةالصلا يف مه امنيبف لاجدلا ةفص يف

 بابلا اذهو حافس وهف حابشألاو لوقعلا يف هيشلا حاكن نع دلوت ام امأو «حانج هيف ام عئارشو

 تنح اهلكاشمب اهلكايه نم حاورألا ىلاعت هللا اعد امل :لاقو .حاتفملاب كيلإ تيمر دقو لفقم

 اذإ مث حايشألا هذه نم حارسلاب خاسفنالا اهل ناكف ءاعولا ةقرافم اهيلع ناهو ءاعدلا كلذ ىلإ

 هوجولا دادوسا لاقو . عوجرلا ينعم اذه امسجو احور هيلع تناك ام ىلإ تداع ةداعإلا تعفو

 هذنا لاق كلذلف ًاقدص ناك نإو مومام وهف رسلا ءاشفإو ةميمتلاو ةبيغلاكو هوركملا قحلا نم

 لك امف ال مأ هئاشفإ يف مهل نذأ له يأ [4 :بازحألا] 4ٌمهقْذِص نع َنِِددَّصلأ َلَمسَيِإ# : ىلاعت
 ريعسا ام ناك ولو رفكل هدذ ولو ًاقلخ دحأ مذ ام ًاقح هيلإ انتبسن ناك ول هنأ ملعاو قح قدص
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 ةمجعملا لاذلاب ناتيدذرهملاو نيكلم ةحنجأ ىلع هفك ًاعضاو ناتيدذرهم هيدي نيب قشمد ىقرش
 تمعزو ةئسلاو باتكلاب مالسلا هيلع هلوزن تبث دقف سرولاب ناتغوبصم ناتلح ًاعم ةلمهملاو
 كلذب ناميإلاو ءامسلا ىلإ هدسجب عفر هنأ حلاو عقر هتوهالو بلص هتوسان نأ ىراصنتلا

 ةيفيك نأ ملعاو :ينيوزقلا رهاط وبأ لاق [158 :ءاسنلا] 4 ! ُدَّشَأ ُدَمْهَر لب# :ىلاعت لاق بجاو
 هكرد نع رصاقتي امم بارش الو ماعط ريغ نم لزني نأ ىلإ « ءامسلا يف هثكم ةيفيكو هلوزنو هعفر

 ةفسالفلا هبش ركذ يف لاطأو ىلاعت هللا ةردق ةعسل ًاميلست كلذب نمؤن نأ الإ انل ليبس الو لقعلا

 . عفرلا راكنإ يف مهريغو

 :لاق ىلاعت هللا نإف ؟هعفر ةدم بارشلاو ماعطلا نع هتاتختسا نع باوجلا امف :(ليق نإف)
 .[4 : ءايينألا] ماكل نواصي ال اًدَمَج هلع امو

 ءاوهلا هيلع طلسم هنأل ضرألا يف شيعي نمل أتوق لعج امنإ ماعطلا نأ :(باوحجلاق)
 ءاربغلا ةطخلا هذه ىف هتداعل ءارجإ ءاذغلاب ىلاعت هللا هضوع لحنا اذإف هندب لحنيف درابلاو راحلا
 ةكئالملا ىنغأ امك بارشلاو ماعطلا نع هينغيو هتردقب هفطلي هنإف ءامسلا ىلإ هللا هعفر نم امأو
 ينمعطي يبر دنع تيبأ ينإ) هيك هلاق امك ليلهتلا هبارشو حيبستلا هماعط ٍذتنيح نوكيف امهنع

 اهرطق ءامسلا كسمت ةنس ءنينس ثالث لاجدلا يدي نيب نأ ًاعوفرم ثيدحلا يفو «ينيقسيو

 ةنسلا يفو اهتابن يثاث ضرألاو اهرطق يثلث ءامسلا كسمت ةيئاثلا ةنسلا يفو اهتابن ثلث ضرألاو
 امف اننيجع نجعنل انإ هللا لوسر اي :ديز تنب ءامسأ هل تلاقف هلك اهرطق ءامسلا كسمت ةثلاثلا
 حيبستلا نم ءامسلا لهأ يزجي ام مهيزجي لاقف ذئنيح نينمؤملاب فيكف عوجن ىتح هزبخن

 نم رهبأب ًاميقم ناك طارخلا ةفيلخ همسا الجر اندهاش دقو :رهاط وبأ خيشلا لاق .سيدقتلاو
 ريغ نم ًاراهنو ًاليل هللا دبعي ناكو ةنس نيرشعو ثالث ذنم ًاماعط معطي ال ثكم قرشملا دالب
 ملعأ هللاو ليلهتلاو حيبستلا مالسلا هيلع ىسيع توق نوكي نأ دعبي الف كلذ تملع اذإف فعض

 دمحو نسح امو ءانمف مذو حبق ام :لاقي يذلا قحلاو فورعم ريغ هنأب فورعملا ىلاعت وهف

 ناك امل ةدايسلا دادوسا نكل ءةرخآلاو ايندلا يف هجولا دوسم فقراعلا لاقو .انع جرح اممف

 :هط] «امْلِع قدر بت لقَو# :هلوق يف لاقو هنيعو هتاذو هنوك ءيشلا هجو نإف ةدابعلا نم هيلع
 نمو بدألا ءاسأو لهج دقف عنق نإف عنق هنإ ًاموي هيف لاقي الف عمطلا ىلع لوبجم ناسنإلا 6
 راهنلاو ليللا يف راقتفالا ماود الإ كلذب كنم دارأ امو بلطلا يف طق دهزي ال فراعلا ناك انه

 هب امب الإ دابعلا نم قحلا لبقتي الو[ ١ :حرشلا] 4 02 بكام َكْيَر ليَ, © بسنت تقم ادي

 كب نحن امنإ كبرل لقف ميدع تنأ ميدقلا بلطي نم ايف دوعي هيلإو دوجلا أدب هنمف داج مهيلع
 .ةدايعلا نم انصقنت ةداهشلا نم كانلأس ام ردق ىلع مث كدهشن انتدابع يفو كدبعنل انتقلخ كلو

 ىلع لصحي مل صيرح نم مكو ردقلا نم ناك اذإ الإ ردقلا يف ص ضرما رثؤي ال :(لاقو)



 هس قح عراشلا اهب انربخأ يتلا ةعاسلا طارش أ عيمج نأ نايب يف :توتسلاو سماخلا ثحبملا

 بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا ركذ دقف ةساسجلا اهل لاقي يتلا ةبادلا جورخ امأو .كلذ عيمجب

 ام اه؟ :لمتلا] هر هْمْلَكُم ٍضْرأْلا َّنْي دب ل اجردْلا» : ىلاعت هلوق يف ةئامئلثو نيسمخلاو عباسلا

 خفتتف اهربد نم اهلبق فرعي ال رعشلا رثك ةباد يهو دانجأ نم جرخت ةبادلا هذه نأ ملعا :هصن

 وه ام صخش لك نيبج يف اهخفنب مقتريف الامشو ابونج ارحبو ارب ايرغو اقرش سانلا هوجو يف
 ينطعأ رفاك اي ًارفاك هتمس نمل انمؤم هتمس نم لوقيف رفكو ناميإ نم ىلاعت هللا ملع يف هيلع
 رفاكلا لوقيف اهتلازإ هنكميال ةباتك هنيبج يف بوتكم هنأب هملعل مسالا كلذ نم بضغي اذكو اذك
 ام ىوس مومعلا يف ف اهيلإ بوسنملا اهمالك سيلف هنم بلط ام ءاضق يف ال وأ معن نمؤملل

 يهف ناسللا باحصأ رئاس يف اهسلاجي هنأ عم مالك اهل ناك نإو اهخفنب هوجولا هب تمسو

 ةملسم حيحصا يف اهثيدح درو دقو .تاغللا فالتخا ىلع ًايمجع وأ ناك ًايبرع هناسلب هملكت

 لاقو .قاوشألاب كئثيدح ىلإ هنإ هل تلاقو هيلع يرادلا اميمت تلد ثيح لاجدلا ثيدح ىف

 لاجدلا اهيف يتلا ةريزجلا يهو لامشلا ةهجج يلي يذلا رحبلا نم ةريزج يف نآلا يهو :خيشلا
 لقاعلا ىرت الأ مالكلا هدافأ ام دافأ هنأل ًامالك سانلا هوجو ىف اهمقر ىلاعت هللا ىمس امنإو لاق

 مظنب ةرابعلا ىلع ليصوتلا كلذ يف رصنقي مل هسفن يف ام كيلإ لصوي نأ دارأ اذإ رظنلا لهأ نم

 ةيظفللا ةرابعلاب ًاتقوف هسفن ىف يذلا رمألاب كمالعإ وه امنإ كنم هضرغ نإف دب الو فورح

 ًاتقوو موقرو ةباتكب ًاتقوو ناك امب وأ سأر وأ ديب ةراشإلاب ًاتقوو ًامالكو ًالوق فرعلا يف ةامسملا
 نأ حصن ًامالك اذه ىمسيو هسفن يف ام هنم فرعت ًارثأ كيف دجويف هب كماهفإ قحلا ديري امب
 ةثامثلثو نيسمخلاو عباسلا بايلا يف كلذ يف لاطأو .ملعأ هللاو مالك هيلع قلطي ةبادلا مقر

 :لاق دوعسم نبا نع «بعشلا» يف يقهيبلا ىورف نآرقلا عفر امأو .اهعجارف ةميظع دئاوف ركذب

 فيكف ؛عفرت فحاصملا هذه اولاق «عفري ىتح ةعاسلا موقت ال هنإف عفري نأ لبق نآرقلا اوءرقا

 انك انكل نولوقيف نوحبصيف مهرودص يف عفريف اليل مهيلع ىزغي لاق ؟سانلا رودص يف امب

 مالسلا هيلع ىسيع توم دعب نوكي امنإ اذهو :يبطرقلا لاق .رعشلا يف نوقعي مث ًائيش ملعن

 دوجلا نئازخ يف لخد ام ىلإ رظنلاب ًاليلق ناكل دوجولا يف لخد ام لك كبهو ول هنإف كبهو ام
 امل :لاقو .كل قلخ ام الإ كبهو ام هنإف بهاولا عم بدأ ءوس هنإف بهاوملا يف ذ دهزلاو كايإف

 اوناك ام مهنع لضو هلل قحلا نأ ارملعف هيلع هنم اودمتعا هيدي يف اهلك رومألا نأ رباكألا ملع

 تحاللو ةملظلا تمكارتو ؛«ةمكحلا تلطبل تاقافلا تلازو «تاجاحلا تعفترا ولو نورتفي

 دابعلا يف دامتعالا نم دب الف عفتري ال اذهو رابتعالا بهذف رادقمب هدنع ءيش لك لازو رارسألا

 لاثمألا دوجو الإ لاجرلا بجح ام :لاقو . ةقيلخو ةقيقح ةيبوبرلا اهتاذب بلطت ةيدوبعلا نأل
 هللاو كلاه وهف هتليخل وأ هتلثم وأ هتروصت ام لكو هسدقل ًاهيزنت هسفن نع ةيلثملا قحلا ىفن هن اذهلو

 ديمحتلاب ديزملا عصي فيك :لاقو .ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلا دّقع اذه كلذ فالخب ىلاعت

 يف سانلاو معنلا نيع وه ركشلا نيعف هقح هافوو هقلخ ءيش لك ىطعأ دق ىلاعت هللاو ديجمتلاو

 وركشي ال مهرثكأو نوضرعم ةلفغ
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 ميهاربإ يديسل نأ هللا همحر يطوطشدلا رداقلا دبع خيشلا ينربخأو حاوسلا هيلإ لصي ميظع
 ءايحألا ةباحصلاو ءايلوألا عيمج ةرضحيف دسلا اذه قوف ءدمي ًاطامس ةنس ىلك يلوبتملا

 ابنك اهيف سمانلا فنص ةعاسلا تام ا كة م م

 «ملعأ هاو ريغ ال اهب ناميإلا لجأل ا« اهنم فرط ركذب ةراشإلا اا ةريثك

 مريغل نأ ةعمجك موي ىنعم م .مكمابأك همايأ رئاسو ةنسك مويو رهشك مويو ةعمجك موي ناس
 كلذ ملعي الو برغتو سمشلا علطتف مايأ ةعبس دعب الإ سمشلا ىرت الف نامزلا كلذ يف رثكت

 الثم ةنس رادقم دحاولا مويلا نأ دارملا سيلو ةنسلاو رهشلا يف لوقلا كلذكو فشكلا بابرأ الإ
 مويغلا ترتاوت املف ةليلو موي لك يف طقف تاولص سمخ الإ هيف انمزلي نكي مل دتما ول هنأل

 نيبو اننيب مكارتملا ميغلا لاح اذإف نامزلا رخآ يف ثدحت يتلا ةبيرغلا لاكشألا نم وهو رمألا

 اوردقا ْةَو لاق كلذلو لتخت مل يه امك ةيقاب ةئيهلا لهأ اهلمع يتلا تاكرحلا تناك ءامسلا

 اهلاح ىلع كالفألا تاكرح نأ انفرع ريدقتلاب ةالصلا تاقوأ عراشلا ررق املف تاولصلا يأ :اهل
 لصن ال نأ ائيلع بجول دتمم دحاو موي ةئسك يذلا مويلا كلذ نأ ولو لاق .اهماظن لتخي مل

 لصحتتف ةنس نم رثكأ انثكم ولو رهظلا يلصن ال سمشلا لزت مل امو سمشلا لوزت ىتح رهظلا
 يف هنإف رمألا سفن يف ال نيعلا يأر يف يأ ًالثم دحاو موي نم اهل اوردقا ىنعملا نأ اذه نم
 ةئامثلث برغتو سمشلا هيف علطت ةنسك يذلا مويلا نإو دحأ هب دهشي ملو مويلا ىضم رمألا سفن

 .مايأ ةعبس وأ ًارهش ىرت ال هيف سمشلا ثكمت ةعمجلاو رعشلا يف لوقلا كلذكو موي نيتسو

 كولمم وهو الإ ليبق الو ليج نم امف ليبس ءانبأ اهيف نم لكو ليلق عاتم ايندلا :(لاقو)

 ىف الإ ةدايز ةرثكلا ىف سيل هفاتلاب اوعنق اذهلو فئات سانلا رثكأف .ليتفلاو ءريقنلاو ءريمطقلل

 ليلظ لظ يف شاع ليلقلاب يضر نم بير يواستلا يف امف بيغلا ملاع يف امأو ةداهشلا ملاع

 َمُبنَع ُهَّنَأ يسّر :ىلاعت لاق هضرم ايندلا يف لاط هضرغ هتأي مل نمو ليلق دوجولا يف ام لكو
 ليبق نم ًاريبد فرعي ال نم الإ ليلقلاب ىضري ال :لاقو هنمو انم اضرلاف [ه :ةنيبلا] 4ةْنَ أوُصَرَ
 نينوكلا يف ام لكب ةيانع هلل نأ نيئيع يوذ ىلع ىفخي ال ريبك هنأ ىلع لدي ريقنلاب قحلا ءانتعا

 ءاقولا حلا نم بلط نم دوعسلا لزانم يف هنأ ىلع ناهرب دوجولا ىلإ مدعلا نم ءيشلا جارخإو

 هللا ّىضر## ىنعم امف هنم لكلا ناك اذإو فالخ الب فاج برب سيلو ءافجلا ىلاعت هب طان دقف

 ءوسلاب رهجلا هللا بحي ال هيدي نيب رضاحو هيدل ملاعلا يف ام لك [4 : ةنيبلا] 4ُةَنَع أوُسيَو َمُوْنَع

 .لوطلا دجي مل نم الإ ةمألا حكني ال امك لوعلا يضتقت ةضيرف لك امو لوقلا نم



 هابا ةرم لوأ انأدب امك انديعي ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو ىف :نوتسلاو سداسلا ثحبملا

 يف هلوق رهاظ هيلع لدي ام فالخ نيدلا ييحم خيشلا هركذ يذلا اذهو :(تلق)

 اهركذ يتلا ةدملا لوطي دحاولا مويلا نأ ىلع ماهفألا بلاغ نإف لمأتيلف «هل اوردقاف : ثيدحلا

 .لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ةنس وأ رهش وأ ةعمج نم ثيدحلا يف

 :نوتسلاو سداسلا ثحيملا
 لوأ انآدب امك انديغب ىلاعت للا نأ داقتعا بوجو يف

 ةروص نايبو حاورألا لوبقل داسجألا ةئيهت ةيفيك نايبو ةرم
 ثعبلل نيركذملا هبش نايبو روبقلا يف نم ءايحإو روصلا

 ةيفوصلا نم نيققحملا لوقن ركذن مث «هتيشاح»و «عماوجلا عمج حرش) ةرابعب أدبنلو

 قح هضراوعو ةيلصألا هئازجأ عيمج م ادعإلا دعب مسجلا وع نأ ملعا :قيفولا ايو لوقت

 : ىلاعث لاقو [؟0 :مورلا] مديح مث نسل اَوَدْبِر ىِذْلا ٌوْهَر : ىلاعت لاق توملا لبق ناك امك

 درو دق ام عم [4 :تايداعلا] (ِر بتل يف ام َرْيْمْبال :ىلاعت لاقو [14 :فارعألا] 4َنوُدوََس ُكآَدَب انك »
 نيدلا نم ًامولعم راص كلذ نإ ىتح ليوأتلا لبقت ال يتلا تارابعلا نم ةنسلاو باتكلا يف
 ةفسالفلا تركنأ دقو ءاعوقو وأ ًازاوج ثعبلا ركنأ نم رفك ىلع عامجإلا دقعناو ةرورضلاب
 هيلع تناك ام ىلإ داعت ندبلا توم دعب اهنأ ىنعمب حاورألا داعت امنإ :اولاقو ماسجألا ةداعإ
 داعي مسجلا نأ مهلوقب مهدارمو «هتيشاح» يف لامكلا لاق ناصقنلاب ةملأتم وأ لامكلاب ةذذلم
 عقدنيل كلذو داعت ًاقلطم ءازجألا نأ ال هرخآ ىلإ رمعلا لوأ نم ةيقابلا يأ ةيلصألا هئازجأ عيمجب

 اذإف لكآلا نم ًاءزج لركأملا راص ثيحب ًاناسنإ ناسنإ لكأ اذإ ام يه ةروهشملا ةهبشلا كلذب
 امإ لكآلل تراص مث لوكأملل تناك ىتلا ءازجألا كلتف امهنيعب نيتاسنإلا كنيذ ىلاعت هللا داعأ

 ىف دحاو نآ ىف هنيعب دحاو ءزج نوكي نأ ةلاحتسال لاحم وهو امهنم دحاو لك يف داعت نأ

 هجوو هفالخ ررقملاو هنبعب ًاداعم رخآلا نوكي الف هدحو امهدحأ داعي وأ نينيابتم نيصخش

 ةيلضفلا ءازجألا نود هرخآ ىلإ رمعلا لوأ نم ةيقايلا ةيلصألا ءازجألا وه داعملا نأ عافدنالا
 ءازجأو هرمع ةدم قاب ناسنإلا نأ ملعن انإف لكألا يف : ةلضف يه لوكأملل تناك يتلا ةيلصألا
 ىهتنا لوكأملا يف لب لكألا يف اهتداعإ بجي مل ةلضف تناك اذإو هنع لوزتو هيلع دراوتت ءاذغلا

 ء«صقني الو ءموسقم قزرلا نإف ؛كقطنب كتلجع الإ كقح نيبو كنيب لاح ام :(لاقو)

 امو ؛ةلمو ةلعسن لك يف ةلبجلا يف زوكرم ديزمل ١! بلط نأ عم ديبعلا نم دحأ لاؤسب ديزي الو

 لولعم الف لزي مل لولعملا ناكل لزألا يف ةلعلا تناك ىل ردقملا ءاضقلا الإ رخأتي ءاضقلا لعج

 أطخلا امنإو ناطلسلا ةيوق اهنإف ىظحت ال نيهاربلا ةلدألا ةروص يف هبشلا رهظت دقو ةلع “٠

 هب تملع نم ليبس نم هملع ىلإ امن ليندا. الإ فرعي ال زيلدلا ناك اذنو رهربسلا ىلإ م ار

 نا هب تةماهأ كن أ 500 000 1000 ا رأدعمت



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاريلا نم يناثلا ءزجلا قفل

 رفك ماسجألا يف ةداعإلاو ثعبلا ركنأ نم نأ ملعا :نيدلا ييحم خيشلا ةرابعو «ملعأ هللاو
 ءىشنيف ضرألا هنم ضخمت لاجرلا ىنم هبشي ارطم ءامسلا نم لزني ىلاعت هللا نأ ةداعالا ةروصو
 اهلصأ وهو ايندلا ةأشن نم ىقب يذلا بنذلا بجع ىلع ةمئاق ةرخآلا ةأشنلا قلخلا هنم ىلاعت هللا
 اهاوسو ةرخآلا ةأشنلا ىلاعت هللا اهأشنأ اذإ مث حاورألا ثحبم يف رم امك ءالبلا لبقي ال يذلا
 روصلا تناكو لاعتشالا دبل اف يتلا :ةيرانلاب رجش دادعتساك حاورألا لوبقل تدعتسا ايلدعو

 ةرضحلا وه يذلا روصلا يف ليفارس خفن اذإف اهيف يتلا حاورألاب ةلعتشملا جرسلاك ةيخزربل

 يلا ةيخزرمبلا روصلا كلذ ميمج ىلع ةخفنلا كلت كرم ترملا دعب الإ لفت يتلا 5
 هبيجي الق 1١[ : :رفاغل هيلا ُكلَمْل ِنَمْل# لجو زع هللا لوقيف اهلك اهتأفطأن روصلا اهيلع ىوتحا
 لكف نورظني مايق مه اذإف اهحاورأب لاغتشالل ةدعتسملا روصلا كلت تلعتشا ةيناثلا خفن اذإف دحأ

 قيعني نم مهنمو هلل دمحلاب قطني نم مهنمف هب هب لجو زع هللا اهقطني امب ةقطان ةيح موقت ةروص

 4 ئرقَم نم ادعي اًنَدَعِب نم هلوقب قطني نم مهنمو روشنلا هيلإ انتامأ امدعب انايحأ نم ناحبس هلوقب

 يذلا هلاح ىسني دحاو لك نأ ملعاو «هتوم دنع هيلع ناك امب ناسنإ لك قطني اذكهو [08 :سيز
 يف لاقو همانم نم ظقيتسملا هليختي امك مانم هيف ناك ام لك نأ ليختيو خزربلا يف هيلع ناك

 وه قلخلاب دارملا [507 :مورلا) مُديِحي مث َّقََكْلا اَوَدِْي كَل ٌوُهَر# ىلاعت هلوق ىف رارسألا باب
 .دوجولا نم تلاز ام قولخمملا نيع نإف قولخملا ال ىلاعت هنم رداصلا لعفلا

 نم ةدحاو قولخملا نيع نإف راتلاو ةنجلاو خزربلاو ايندلا يف راوطألا اهيلع تفلتخا نإو

 ىلإ دوجو نم ىلاعت هللا ملع يف لاقتنا وه امنإو دجوت اهنإ لاقي ىتح مدعنت ملف اهرهوج ثيح
 «ةقيقح ةداعإ ال ءادتبا ةرخآلا ةأشن نأ كلذ حاضيإو أقح هباذعو ربقلا ميعن ناك كلذلو ءدوجو

 هلا هقلخ نيح نم مدعني ال رهوج لكف فيلكتلا نم اهعم اهمكح داعل ةقيقح. ةداعإ تناك ول

 أعد امل ىلاعت قحلا نأ ملعف : لاق مث ؛ كلذ ىف لاطأو هيلع دراوتت راوطأ يه امنإو ىلاعت

 حارسلاب خاسفتالا اهل ناكف ءاعولا ةقرافم اهيلع تاهو ءاعدلا كلذ ىلإ تنح اهلكايه نم حاورألا

 ىنعم اذه ا-سجو أحور هيلع تناك أم ىلإ تداع ةداعإلا تعقو اذإ هنإ مث حايشألا هذه نم
 ىلع ةداعإلا نكت مل نإ :ةثامثلثو نيعبسلاو يناثلا بابلا يف لاقو «لمأتيلف ىهتنا ءعوجرلا
 انك # ىلاعت هلوق يف تاحرتفلا نم نيعبسلا بابلا يف لاقو .ىهتتا ةداعإ يه امق ءادتبالا ةروص

 هيف ةنتف ال لحم ىلإ ايندلا نم هلقني هنأل ةفحم هل شعنلاو ءةفحت نمؤملل توملا :(لاقو)

 .ينوكلا ءاقبلاو :يهلإلا ءاقللا هيف زاف نونملا هلمأ ناك نم نوبغم الو ءرساخب سيلف ىولب الو
 ناك نإو «توملا حبذ ناويحلا رادلا يف نازتخالاو رشحلا يف رديبلاو ربقلا يف داصحلا :لاق
 4َنوُنَلَص ال ام ىف مُكَكِيِشَو# :هلوق نم ةرفاحلا يف درلا نيأ ةركلا عاطقناب ىرشب هيفف ةرسح
 ضاقتناو هلزع توبث هحيبذ يفو دوعسلاو «سوحنلا يف دولخلل ةمالع توملا حبذ 1١[ :ةعقاولا]

 تقح ةملكو تقبس ةيانعل لسالسلاب ةنجلا ىلإ نوقاسي الاجر ىلاعت هلل نإ :لاقو .هلزغ
 يف ام بجعأ نم :لاقو .بغش الو لادج الو بصن الو بعت الب ةنجلا اولخدف تقدصو



 نوكي كلذكو قبس لاثم ريغ ىلع انأدب دق ىلاعت قحلا نأ ملعأ [59 :فارعآلا] 4س 7

 ثيح نم تاللاحملا عوقو دعبتسي مل كلذ ملع نمف قبس لاثم ريغ ىلع ةرخآلا يف انل هؤاشنإ

 يلازغلا نع ًاضيأ يتأيسو ررحيلف ىهتنا .ةيهلإلا ةردقلا ثيح نم لاحمب كلذ سيلف الإو لقعلا
 نيعبسلاو يداحلا بايلا يف لاقو . هعجارف ثعيلل ع نيرتنملا دبش نم يناخلأ لاؤسلا باوج ي

 روبقلا يف ام رثعي اذإ هنأ ملعا [؟ :تايداعلا] © ٍروُبُفْلا يف ام ْرْيَعُب اذِإ# ىلاعت هلوق ةقامشلو

 كلذو اي ال اجرح اهيف ناك ام جرخأ اهنيع ىوس اهتلس يف نبي مل اها ضرألا تجرخأو
 تبيني امك أتابن ضرألا نم اهيف انتبنأ ايندلا نإف ةرخآلا ةأشن نيبو ةرهاظلا ايندلا ةأشن نيب قرفيل
 يبهف ةرخآلا ةأشن امأو ًاضرعو ًالوط مرجلا يف ةدايزلا لوبقو جيردتلا ىلع ءيش دعب ايش تابنلا

 يف مُككِيْشَو# ىلاعت لاق اهيلع انجرخي نأ ىلاعت قحل حلا ءاشي يتلا ةروصلا ىلع ضرألا نم جارخإ
 هتنزتخا امم اهيف قبي مل هنأب تثدحو اهلاقثأ ضرألا تجرخأ اذإف [11 :ةعقاولا] ©َنوُمَلَْت ال اَم

 ًاضعب مهضعب رظني ال ىتح اهيف قئالخلا يقلأف رشحملا نود يتلا ةملظلا ىلإ م لاعلاب ءيج ءيش

 الف طسبتو ميدألا دم الر أ ضرألا دمتف عقي نيح ضرألاو ءامسلا يف ليدبتلا ةيفيك نورصبب الو

 اهدعب دحأل مون الو ايندلا دعب اهنوكل اهيف مون ال ذإ ةرهاسلا يهو أتمأ الو ًاجوع اهيف ىرت
 ىلع ءانب ةداعإلا ةفص يف اوفلتخا دق سانلا نأ ملعا :ةئامثلثو ثلاثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا

 له ةأرما تتام اذإ ام كلذ ىلع اوعّرفو نئاب وأ يعجر قالط وه له :توملا يف مهفالتخا

 لاقو اهيلع فشكي نأ هل سيلف أاعطق ةيبتجألاك اهتوم دعب اهمكح :مهضعب لاقف ؟اهجوز اهلسغي
 حاورألا نإف ًايعجر ناك نإف اهتايح لاح هلاحك اهعم هلاح وأ اهلسغي نأ ةيقاب ةيجوزلا ةمرح موق
 فلتخيو اهيلإ درت دقف ًانئاب ناك نإو ثعبلا يف اهرهاوج ثيح نم ماسجألا هذه نايعأ ىلإ درت
 لاق «سكعلاب باذعلا لهألو نسحأو ىفصأ ميعنلا لهأل رخآ ماسجأ اهل أشني دقو فيلأتلا

 ىلع دهشت ىتحو بذعت وأ معنت ىتح ةفلكم تناك يتلا ماسجألا هذه نايعأ ىلإ درت اهنأ قحلاو
 تدهشتسا اذإ حراوجلا نأ ملعا نيتئامو نيتسلا بابلا يف لاقو .ىهتنا دهشتست نيح اهبحاص

 اهل ربخ ال هنأل ةعاط الو ةيصعم عوقوب دهشت ال دولجلاو يه ةربدملا سفنلا ىلع ةمايقلا موي

 امب دهشت امنإو عورشم ريغ وأ عورشم لمعلا كلذ له يردت الو لامعألا يف سفنلا هيونت امب

 دلو مهتنسلا َمِلَع ٌدَبْعَت مَْي## ىلاعت لاق اذهلو لمعلا كلذ يف همكح ملعي ىلاعت هللاو هتلمع

 مهنم نوكي امب ملاعلا وهو 0١[ :دمحم] 4 وح مئولَبَتلَو## :ىلاعت هلوق نعفلا ن م ءالبلا
 اهاجلا عر لماجتي تاقوأ يف ملاعلا ملعأ هللا : لقف تلكس نإو متكاف تمهف اذإو .مهفاف
 .نيملاعلل ركذ الإ وه نإ نوبهذت نيأف لفاحملا عيمج يف مكعم وهو لفاغب سيل هللاو لفاغتي

 م دب ل ةحاوب يلف دحاولا عون اذإ ءاطتمب ل ام عاطتسي فيكف عانسال عانتما فرح ولو

 ام فلاشي دق لوقعلا ليلد :لاقو .ميدقلا ةدارإ عونت الإ ميلعلا دنع بجعل 0 بجعلا سيلو دئاز رمأ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا تال 5

 ُنِإف ةيصعم وأ ةعاط لمعلا كلذ نوكب اودهشي ملو [14 :رونلا] 4 نومي أنك اني مهل

 لوقيو ةنالف جرف يف تلخد انأ لوقي ًالثم جرفلا نأ يضتقت امنإ كلذ يضنقت ال حراوجلا ةبترم
 يف رهاط يبأ خيشلا ةرابع يتأتسو .ال مأ ًامارح كلذ نوكب اهل ملع الو ًارمخ تبرش انأ مفلا

 عساتلا بابلا مولع يف نيدلا ييحم خيشلا لاقو . ىلاعت هللا عاش نإ ثعبلل نيركدملا ةهبش نايب

 لجرألاو يديألاو راصبألاو عامسألاو ةأشنلا هذه نم هولجلا تدهش اذإف كلذ نم سفنلا

 .ال مأ هللا دودح ىدعت اهبحاص نوكب اهل ملع ال اهنم ىرج امب الإ دهشت ال حراوجلا عيمجو
 لصألا مكحب ةرهاط حاورألا نإف ةلأسملا هذه نم ًاروصت بعصأ مولعلا يف سيلو :خيشلا لاق
 مسجلا عامتجاب مث هديحوتو اهقلاخ- حيبست نم هيلع ترطف امب ةرهاط كلذك اهاوقو ماسجألاو

 ال حاورألاف تافلاخملاو تاعاطلا هنم ترهظو فيلكتلا هب قلعتو ناسنإلا مسا ثدح حورلاو

 اهيلع سيل ءايشألا يف اهعبط مكحب يرجت ةيناويحلا سوفنلاو اهتراهطل ءاقشلا يف اهل ظح
 هيلع هجحوتملا يصاعلاو فلاخملا نمف هدمحب ةحيسم ةقطان اهلك حراوجلاو فيلكت اهدرجمب

 مسا هل ثدح امك رخآ رمأ ناسنإلاب ةمئاقلا ةيعمجلل عومجملاب ثدح دق ناك نإف ةبوقعلاو مذلا

 هللا نأب مهضعب باجأ دقو .ىهتنا هتقيقح وه امو ثدح يذلا ثداحلا كلذ وه امف ناسنإلا

 ةئيهت نايب امأو .لمأتيلف ةبوقعلاو مذلاو حدملا ىفتناف فيلكتلا ىفتنا هسكع وأ مسجلا حورلا

 نيركنملا نأ ملعا :«لوقعلا جارس» هباتك يف رهاط وبأ مامإلا لاقف حاورألا لوبقل داسجألا

 ظيلغلا يسلجلا بارتلاب ةفيطللا حاورألا قلعت نأ اومعز داسجألا ىلإ حاورألا درو داعملل

 بارتلا بلقني نأ دعب الإ روصتي الف كلذ ردق نإو ًاعبط امهنيب رفانتلل ليحتسم دعبتسم يفاجللا
 تافرلا نأ نوعدت مكنإ :انل اولاقو تاهيهو ةيوستلا ىلإ يهتني مث ةغضم مث ةقلع مث هفطن

 مل ةيلزألا ةردقلا نإف ىلوألا ةأشنلاب اوربتعا مهل لوقنف ديعب عجر كلذو حورلاب ايحي بارتلاو

 نوسيقي امنإ ءالؤه نإ مث ناكف نك هل لاق ذإ بارتلا نم لوألا قلخلا يف هيلع تناك امع رصقت

 مل ولو نينجلا قلخ يف ةداعلا هللا ءارجإ نم ايثدلا ىف هودهع ام ىلع ةرخآلا ىف ءايحألا

 الإ هليوأت كرتي امو غئازلا الإ هعبتي امف هلاولا اهيأ هباشتملا عابتاو كايإ لوقعملا نم اهدنع حص

 سانلا بقار ول :لاقو . ىفط هملا هنع ربعملا وهف افشلا كلذ يف هبر نم هءاج نإف غلابلا لقاعلا

 :لافو . طلغلا عنو انم- . طقس رادلا هذه يف عفترا نمو :مهارخأ يف هونمأل مهايند يف مهالوم

 ةلباقم نم ةدشلا يف ..:+' .؛رآلا ةفلاخمو «سوسحملا حبذلا نم ملألا يف مظعأ سوفنلا حبذ
 :لاقو .هسدق ةرضح كك. هسفن ةفلاخمب زاف نمو ضارمألا ةياغ ضارعألا ةيناجمو ءادعألا
 ريخلا ميمج هديب نأل ريغلا نم مداخلا مسأب قحأ ديسلا مئاق هدبع ةعاط يف وهف مداخ ديسلا

 دال كراسلا نم نكت ال هسدق يف يقبل هسفنل مكح ول هدبع مكحي وهف هدبعل هدبع يف مكسي

 ئرق رك هلإف مئاد مغو مزأل مه هبصن هللاو ربكو هبعت حص هتدايس تحص نم كولمم كلدلا



 هاله ةرم لوأ انأدب امك انديعي ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو يق :نوتسلاو سداسلا ثحبملا

 بارت لقني ىلاعت هللا لعل لوقن انأ ىلع ًاراكنإ دشأ اوتاكل هب اوربخأو ءادتبالا يف كلذ اودهاشي
 خفنب رمأي مث ةيوستلا ةلاح غلبي ىتح روط دعب ًاروط هتألاحتساو ةعاسلا لزاون تاربيغت يف روبقلا

 نأ كلذو هحور نم هيف خفنو هاوس نيح مالسلا هيلع مدآ ةنيط ريمخت يف كلذ ناك امك هيف حورلا

 ةيآلا هيلع تلد امك ًامظع مث ةغضم مث ةقلع مث ةفطن هنوك يه نينجلا قلخ يف ةفراعتملا راوطألا

 ُيَقَلَخ # ٠0 :مورلا] ةباث ني مهو هلوق وهو مالسلا هيلع مدآ قح يف راوطألا كلت تناكو
 ١4[ :ننحرلال «راَخَفْلَك ٍلدَصَلَص نيل ١ :رجسحلا] «نونَسَت مح نم [؟ :ماعنألا] #نيِط ني

 ريوصتلاب انه اه هينب ءاضعأو كانهو مدآ ءاضعأ لدع متف نينجلا قلخو مدآ قلخ بتارم ىوتساف

 هدم يه يتلا احابص نيعبرأ يف مدآ قمح يف كلذ منف ءاش امك هب ةصاخلا هتدوص ىلع مدآ قلخف

 يفو تانيعبرأ ثالث نم ًاموي نيرشعو ةئام يف هدالوأ نم نينجلا قلخ يف كلذ متو ريمختلا
 محل نبالا ةروصو نيط ب بألا ةروص نأ ريغ ةقلخلا مامتتسا يف دلولاو بألا ىواست ماقملا هذه

 ناكو [ : سيل ل يس ُك» هلوقب نينجلا دسج عم مدآ مسج ىلاعت هللا ىوسف مظعو مدو

 4#[ 35 25 باث نم مصل 296 ٍلَكَكل ىلاعت هلرق كلذو امظعو ًابصعو ًامدو احل نيطلا
 وه روطلا اذهو بارت نم هقلخ هلوق مدقت ذإ هقلخ دعب هنيوكت نأ ربخأف 8 :نارمع لآ] #ةثيَف

 8 اكلم ةئأمنأ» نينجلا يف لاقو [؟9 :رجحلا] #« ىو نم هيف ُتْحَشَو متروس ادد هلوق يف ةيوستلا

 نأب ةئبنم ةيلجو ةيفخ تاحيولتب ثيداحألاو تايآلا تاراشإ هل دهشي اذهو ١5[ :نونمؤملا] 4

 تافك ضرألا نأ كلذ حاضيإو ىرخألا ةأشنلا دنع بارتلا ىلع نواعتت ًاضيأ راوطألا هذه

 ايلا رورمو روعتلا روركي ضرألا تاهج يف اهقرفتو اهتاطالتخا دعب تاومألا تارذ تعدوأ

 مهيلإ ديعيو روبقلا نم مهثعبي ن أ ىلاعت هللا دارأو ةعامجلا تيتفو ةعاسلا تبرتقا اذإف ءروهشلاو

 حئاوجلاو ةلئاهلا يهاودلاو ماظعلا اهلزالزو ةعاسلا لزاون نم اهاشغ روشنلا دعب حاورألا
 ىلاعت هنأ ىرت الا روصلا يف خفنلا نم حورلل ةلباقملا ةيوستلا كلت ةئيه ىلإ اهغلبي ام ةرتاوتملا

 قر اهني ليم ١ ع جفا دا 40 44 4 ضنألا يق نإ + ١ :جحلا] #ٌةيِظَع ءَْش

 اهريسي مث [0 :4 :ةعئارلا] * (نو) اَمَب ُلاَبجْل تشو (يو) اي شالا تي اذإ# ٠٠١[ :هط] 4اس

 اذكه شوفنملا نهعلاك نوكتو لابجلا ريسن مويو ىلاعت لاق امك اهبراغمو ضرألا قراشم يف

 اذإ :لاقو .هتيعر نع لوؤسمو عار مكلك لزف ةبترملا ىصع نمم ناكو «لزعلا هدبع ةمدخ
 ابأ اي) : عراشلا لاق امك ريخلا الإ لقت الو ريغنلا اذو زوجعلا حزامو «للعت الو «للقف تجزم

 نكي مل نإو اهبايش اهيلع ىلاعت هدرل «ةنجلا لخدت ال زوجعلا» :لاقو «ريغنلا لعف ام ريمع

 هنأل نيحزاملا نم ناك ام نيدلا ةبالص الولو «لاحم ميركلا نم ةياذإلاو ىذأ وهف اذكه حزملا

 نيح دانه ةصق ىف دابعلا بر ىلإ رظنت الأ راصبألا نيسومطملا دنع راقولاو «ةبيهلاب بهذي
 ناك لوقلا اذه هكحضاف نيملاعلا بر تنأو ىب أزهتأ :هل لاق نأ ىلإ هجردتساو هجرهأ

 ةقيرط لك يف ةقيقحلا هذه ترسف .هكلمو هلوخو هاطعأ لب هكلهأ ام اذهلو هب هللا نم دوصقملا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا هالك

 اليهم ابيك ُلاَبْلَ تو لاق امك لامرلاك ريصتف لابجلاو ضرألا ءازجأ قحاستت ىتح هب لعفي
 عئاقولاو عراوقلا هذه تحت ضرألاو لابجلا نم ضعبلاب اهضعب قحسي لازي ال مث ١4[ :لمزملا]

 * © نيم به اَكَك 2 ان اهيل ِيَّتْمَول ىلاعت لاق امك ءابه اهتازجأ عيمج ريصي ىتح
 تارودكلا نم اوفص لاوهألاو كداكدلا هذه يف ضرألا تارذ ريصي ىلاعت هلعلف [1 0 : ةعقاولا]

 يه حاورألا لوبقل ةئيهتم يه يتلا اهرهاوج يدبت ىتح ثبخلاو بئاوشلا عيمج اهنع ليزيو

 دعب ىقبتف ٠١[ 4 :تايداعلا] لك روُدُصل يف ام َلْمْحَم © روت ىف ام ريب نا هلوق ىنعم

 ةيبرغلا ضرألا ءازجأ نم اهاوس امو ءاوهلاك ةقدلاو ةموعنلاو ةقرلاو ءافصلا ةياغ يف كلذ

 نأ كش الو ١ :ابلا] 42) اس ْتَنكَم ُلاَبْلَل ِتَيْسَو ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ مدعنيو ىشالتي
 ةئيه بارسلاو بارتلا لاح امق ًابارس لابجلا تراص اذإف ضرألا مرج نم دشأ لابجلا مرج
 مادعإ ىلإ ةراشإ اذهو هتفاطلل ائيش هدجي مل صخشلا هءاج اذإ ىتح لاحلا يف ىشالتي لايخلاك

 رع ضال لدي موي ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو مدآ ينب تارذ ىوس ضرألا ءازجأ عيمج هللا

 راطمألا اهيلع رطمت نيح ندعملا ىف بهذلا تارذب تارذلا كلت هبشأ امو [48 :ميه اربإ] ضال
 ينمك ةيلاوتم ًاراطمأ ىلاعت هللا لزني» ثيدحلا يفو قربت ريصت ىتح ندعملا بارت نم اهلسغتو
 امأ ليسلا ليمح يف ةبحلا تبنت امك ةياور يفو لقبلا تبني امك ضرألا نم نوتبنيف لاجرلا
 دعب ضرألا ءايحإب ىتومل ١! ءايحإ نآرقلا يف ىلاعت هللا هبش دقو ؛ةيوتلم ءارفص جرخت اهنورت

 تيَرَو ترها كَمْلَأ اَهلَع اَنْ ادد ٌدَمْيَح ضلال ىَر َكَنَأ ءيِنتِلَ نمو ىلاعت هلوقك عضاوم يف اهتوم

 هذهف :لاق مث كلذ يف رهاط وبأ خيشلا لاطأو [4 :تلصف] «قوملا يتبل اها ىِلأ نإ
 فطنلا رياغتو مدآ ةئيط ريمخت مايأ يف بارتلا رياغت ةلزنمب تاومألا تارذل تاليدبتلاو تارييغتلا

 يفانت ةواسق الو ةواسج بارتلل ىقبي ال ضرألا ىلع ترج اذإف ماحرألا يف ةنجألا قيلخت يف

 لبإلا نينح اهحاورأ ىلإ ةناح اهئافصو اهفطل يف اهنم اهبراقت نم ريصت لب اهتفاطل يف حاورألا
 ىلإ جتحي مل أرمأ دارأ اذإ ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد هفلإ هقراف ذإ فلإلا نينحك لب اهحارم ىلإ

 . ميركلا يبنلا اهب فصتا ام ميعنلا اهب حصي مل ولو

 يف ةواخرلا نأ عم ةواسقلاك ةمومذم يهو ةواشغ نكت ةواخرلا يف طرذت ال :(لاقو)
 ني َمَمْحَر اَمِْه# :هلوق يف نيللا لهأ نم هلعجب هيبن ىلع ىلاعت هللا نتما اذهلو نيدلا نم نيدلا

 اهلوح نم اوضفنال» هلوقو هلعف يف أظف ناك ولو مهلضف اذهلو [154 : نارمع لآأ 4 يل تنل هَ

 ىقتي ىعفألا .نورفني ال ةظاظفلاو ةدشلا عم فيكف «نولبقي ال نيللاو وفعل !! عم اوناك اذإو

 قارتلا تغلب اذإ سفنلا دري يذلا قايرتلا ريقاقع ةلمح نم يه ذإ اهريخ ىجري هنأ عم اهريض

 نم ايحأو «تامأ ايحتسا نمو :لاقو راصبألا ,يلوأ اي اوربتعاف اهرشب اهريخ ماق امف كلذ عمو

 الول ىمسملا مسالا بلطلف ام لاح يف ايحتسا نإو ديبعلا نم يحتسي ال ديري ام الإ نوكي ال

 .فيثكلا هبجحي فيكف فيطللاب ةصوصخم ةوقلا تناك اذإو فيفعلا لضف رهظ ام فيلكتلا



 تايب ةرم لوأ انأدب امك انديعي ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو ىف :نوتسلاو سداسلا ثحبملا

 نارمع نب ىسوم يلاعت هللا ىأر دقو نوكيف نك هل لوقي امنإو طباورو لوصأو طئاسوو تالآ

 كِياَدَك اَبِوَعَبِ ةوئِرْطَأ اَنَلُمَم## ىلاعت لاق ائايع اهآر ىتح ةلمجلا هذه لثم اهئايحإو ةرقبلا ةصق ىف

 هدنع ملعلا كلذ نم هب صتخا امب ةئنياعم هل رشنلاو رشحلا راصف [07 :ةرقبلا] 4 َقْوَمْلَأ هنأ 5

 ثيدحلا يف درو دق هنأ هللا كمحر ملعاف روبقلا يف نم ءايحإو روصلا ةروص نايب امأو «ىهتنا

 هتهبج ىنحو هعمس ىغصأو روصلا مقتلا دق روصلا بحاصو معنأ فيك :لاق ِهِكَي هللا لوسر نأ
 ؟انرمأت امو :هللا لوسر اي اولاق ؟هيف خفتيف خفتب رمؤي ىتم رظتني شرعلا يذ ىلإ هرصبب صخشو

 يفو هيف خفني نرق روصلا» :ًاضيأ ًاعوفرم ثيدحلا يفو .ليكولا معنو هللا انبسح :اولوق لاق
 نيترم روصلا يف ليفارسإ خفنيو هحور اهيف ةبقث ناسنإ لك هدعب ةببقث وذ هنأ» رخلآ ثيدح
 امهنيبو ةقدارلا ىرخألا ةفجارلا امهادحإ ىمست ءايحإلا ةخفن ةيناثلاو قعصلا ةخفن ىلوألا
 رقت اَدإَه8# ىلاعت لاق روقانلا ًابضيأ روصلا ىمسي ب دقو ًاموي نوعبرأ ليقو حصألا ىلع ًاماع نوعبرأ

 ةيلابلا ماظعلاو ةمشهتملا ءاضعألا اهتيأ اهيف لوقي هنأ ثيدحلا يفو [6 :رثدملا 4( رهن ىف
 ضرعلا ىلإ اوموق ةرياطتملا روعشلاو ةعطقتملا لاصوألاو ةقزمتملا دولجلاو ةقرفتملا ماسجألاو

 لوقي ةزعلا برو لحنلا يودك يود اهلو روصلا بقث نم مهحاورأ ٍذئنيح جرخعتف ىلاعت هللا ىلع
 ثيداحألا هذهف هللا همحر رهاط وبأ خيشلا لاق ةرم لوأ مكتقلخ امك مكنديعأل لالج يتزعو

 ربخلا يف ءاج دق ذإ ريودتلاو نرقلا ةئيه ىلع ءيش روصلا نأ ىلع اهعومجمب تلد اهلكاش امو

 ذفان همف يف روصلاو شرعلا تحت ليفارسإو ضرألاو تاومسلا ضرعك روصلا سأر ةرئاد

 حور بقث لك يف قلخلا حاورأ ددعب بوقث هيفو نيضرألا موخت ىلإ تاومسلا قابطأ عيمجب
 لك نم ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم لك قعص ىلوألا ةخفنلا روصلا يف خفن اذإف ةسبتحم

 روحلا ليقو ليئارزعو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج مه ليق هللا ءاش نم الإ عزفلا ةدشل حور يذ
 هللا رمأي نيتخفنلا نيب نم مث اهب يزوجف ةرم ايندلا يف قعص هنأل مالسلا هيلع ىسوم ليقو نيعلا

 ذئنيحف توميف تم :هل هللا لوقي مث ليقارسإو ليئاكيمو ليربج حور ضبقي نأ ليئارزع ىلاعت
 هللا ييحي مث تومي ال يذلا يحلا الإ يح نوكلا يف ىقبي الف ةنس نيعبرأ دومخلاو دومهلا معي

 :رمزلا] 220 ُماَيِق ْمُه اَدَِ رتل هيف َمِيم مثل ىلاعت لاق امك ةيناثلا ةخفنلا خفتيف ليفارسإ ىلاعت

 وهو ىتوملا ءاورأ اهيف ىلاعت هللا سيح ةئيه روصلا نأب ثيداحألاو ةيآلا هذه ترعشأف 4

 اف قيرطلا نابأ نم قيفرلا اذه راتخلا دقو ؛ىلوأ ىلعألا قيفرلا ةبحصو :قيقر قيفرلا :لاقو

 هملعلو قحاللا رخأتملا هب قحتليو «قباسلا مدقتملاب قحليل كلذو رامو انع لحرو راتخاف ريخ
 هان هبر ىدأن امل سنوي ىرت الأ عاستالا ىلإ قيضلا نم جورخلا رايتخا عامتجالا نم دب ال هنأ

 ةرفنو «.هتموعنل نيطقيلا هيلع تبثأو ميلا لحاس ىلع هفذقف توحلا نطب يف ناكو مغلإ نم
 نع ولشي ال ثداحلا :لاقو .قيقرلا قافشإ نم قيقدلا لزغلا اذهف ءهتموح نع بابذلا
 الحم نوكي الو لحي ال ميدقلا ميسجتلا لهأ لوق حصل ميدقلا ركذلا ثداحلاب لح ول ثداوحلا

 اميف اهمظنو ناسللا يف هفورح عطقت عم نمحرلا مالك هنأ تاميإلا بجي هبو تامأ نآرقلا ركذ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا تاب

 حاورألا عضاوم نم ثيداحألا يف درو امو نيجلس ىلإ هلفسأو نييلع ىلإ هسأر ريكألا خزرمبلا

 دحللا يف نوكتو ىرخأ ردحلتو ةرم دعصت ندع تانج يف ءايبنألا حاورأ كلا 2 هلوق لثم

 لصاوح يف ءاذهشلا حاورأو سودرفلا يف ءادعسلا حاورأو ىلاعت هلل ةدجاس مهداسجأل ةسنؤم
 ةنجلا ريفاصع لصاوح يف نيملسملا لافطأ حاورأو شرعلا تحت ةقلعم ليدانق يف رضخس ريط

 ةنجلا لهأ نومدخي ىوأم اهل سيلو تانجلا يف نيكرشملا نادلو حاورأو كسملا لابس دنع

 ىتح ءامسلا ىلإ الو ةنجلا ىلإ لصت ال ءاوهلا يف ةقلعم تاعبت مهل نيذلا نيملسملا حاورأو

 رس ىف نيقفانملا حاورأو دسحلا عم ربقلا ىف بذعت نيرصملا قاسفلا ماورأو ءامصخلا ىصض رب

 روصلا بعشو ءاملعلا لاق ًايشعو ًاودغ راثلا ىلع ضرعت نيجس يف رافكلا حاورأو توهرب

 يف حاورألاف اهمظعل ضرألا ىلإ تاومسلا ىلإ شرعلا نم اهنكامأ يف اهلك حاورألا هذه يقالت
 اهطبضي هنإف رولا يف ةسوبحم ىنعملا يف يهو اهب ثيدحلا درو يتلا عضاوملا هذه يف روصلا
 لاقي نأ هلاثمو اذه انرصع ىف ًانايع كلذ نودهاشي مهو ءايلوألا مولع نم اذهو ةمايثلا موي ىلإ

 نالفو ناهيصأب ناللفو ةنيدملاب نالفو ةكمب نالفو دادغبي نالفو برغملاب نالقو قرشملاب نالف

 اذه ىلعف سمشلا عاعش مهمضي راهنلا ءوض يف مهلكو «نادلبلا نم كلذ ريغ ىلإ رصمب

 روبقلا يف خزرب نيخزرب تاومألل نأ ملع كلذ لمأت نم لكف ثيداحألا يف ضقانت ال ىنعملا

 سبتحم روصلا خزربو مهداسجأ سبتحم روبقلا خزربف روصلا يف خزربو نوثعبي موي ىلإ
 برعم خزربلا ظفلو 0٠٠١ :نونمؤملا] نتعب ردي ا ْحَرَب مهيارو نيو# ىلاعت هلوق وهو مهحاورأ
 روصلا هب يمس كلذلو ضرألا نع هعافترال ربقلا هب يمسو عفترملا ناكملا وهو هزرب هلصأ نأل

 هئاتحتاو هليمل ًاررص روصلا يمس امثإو هللا همحر رهاظ وبأ خيشلا لاق شرعلا ىلإ هعافترال
 فلك ملاعلاب قوطت هئانحناب روصلا نأككف ًاليمم نوكي نرقلا كلذكو ليملا ةغللا يق روصلاو

 امل ليفارسإ نأ كلذو فيطل ىنعم وهو ةروك عمج روكلاك ةروص عمج روصلا :ةديبع وبأ لاقو

 يف اهيلع يه ام ىلع حاورألل روصلا نمكم ةروص ناكف اهتروصب حور لك ظفحب الكوم ناك
 حايرلاك فئاطل حاورألا نأ وه خفتلا ىنعمو خيشلا لاق .ناسنإلا ةروص اهل نأ اوركذ امك ايئدلا

 دف تسمو ٌُمُسيَّرَس ادي ىلاعت هللا لاق ًالوأ اهتلخد امك خفنلاب ماسجألا فيواجت يف لخدت امنإو

 فيكف دحاو ءيش خفتلا :ةيرهدلا تلاق ينذأب هيف هحور ليربج خفن يأ [14 :رجحلا] * جوي ني

 ماهوألا لوقعلا ىلع تمكحو مالكلا ثدح امو ؛مالقألاو حاولألا تثدحف نايبلا عاريلاب همقر

 نأ امك قلخلا هب قطن نإو قحلا ركذ وه ميدقلا ركذلا :لاقو .مالحألا هكاردإ نع تزجع امب

 ! ناسل ىلاعت قحلا ناك اذإ قلخلا مالك وه ناك نإو قحلا ناسل هب قطن ام تداحلا ركذلا

 ةهدمح نمل هّثلأ عممس :ةذبع ناسل ىلع لاق ىلاعت هللا نإ ميكست نم دبعلاب هحازمو ميدق ركذلاف

 .مهخشاف

 هللا نم ةيفيكلاو «ةلولعم اهلك رومألا نأ كش الو سايقلا تبثام ساوحلا الول :(لاقو)



 نارا ةرم لوأ انأدب امك انديعي ىلامت هللا نأ داقتعا بوجو يف :نوتسلاو سداسلا ثحيبملا

 ناذآلا خصتو داسجألا مطت يهف رهق ةخفن ىلوألا ةخفنلا نأ مهل انلق ىرخأ يب ىيحعيو ةرم ثيمي

 حاورألا اهقرافتو اهتدهب داسجلأللا هذهل ةعراقلاو ىملظعلا ةحاصلاو يىربكلا | ةماطلا يفور اهعرقب

 ىرخألابو قلخلا تيمي اهب ىلوألاف حالصإو فطعو ةمححر ةخيفنف ةيناثلا ةطفنلا امأو ءاهتدشب

 :رعاشلا لاق اهيرحت ةفيطللا ةخفتلاو ةميظعلا راثلا ءىفطت اهنإف ةيوقلا ةخفنلا هلاثم مهبيحي

 ىكذملاو رانلا يفطم خفنلاك ًاعم يداسفو يحالص كنم

 داسجألا تارذ نأ تفرعو ؛هيف ةبستحملا حاورألاو روصلا ةفص يخأ اي تفرع اذإف

 ضرألا عراوق نم هب هللا اهفطل امب مهتيفصت ناك امنإ ةيضرألا تاوردكلاو خاسوألا نم ةافصملا

 ةربحو ةضف ضرأ كاذ ذإ تراص اهنأو # رارحألا ليقص ثداوحلا نإ # :ليق امك اهثداوحو

 ةرظان اهنم ةرذ لك تناكو اهيف عرزلا لوبقل ةئيهملا ةبيطلا ضرألاك اهحاورأ لوبقل ةئيهتم تيقل
 رن كلذ اهنافرعو ةيقش مأ تناك ةديعس اهيلإ ةرظان اهحور كلذكو اهب ةصاخلا اهحور ىلإ

 ٠ :ةرقبلا] 4 مُهَيَرْفَت نياثأ ٌلُكَح َمْيَح ْدَقل كلذ لثم يف لاق امك ىلاعتو كرابت هللا نم ماهلإو
 الوأ ليفارسإ ىلإ جبرا هللا ىقلأ رايد رادلا يف قبي ملو ىلوألا ةخقنلا نم نوعبرألا تمت اذإف

سرد أ يقيل ىلاعت هلوق كلذو رم امك هييحيف
 نم 2ك نم نلَح .ورمأ نب حورلا ىقلي رمل وذ ت

 دولا لي مرا كلملا نمي نك متي رم لع قع ال نري مخ مي (©) قالا مي َرِدِل ودا

 َقِعَصُف روُصلا يف يف َِئيَو# ىلاعت هلوق كلذو ةيناث خفني نأ هرمأي مث 1١[ 16 معا 4 © رات

 ِتقَرْشََو (8) ةوُرظَني مي مه انك كرخأ ديف عي أ هلل أك ص الإ ضألا يف نمو توسل ىف

 *« © ةرئلظي ال مه ال مهو ْنَحْلاِب متلك ن َىضْحَو ِهآَدَبُشْلَو َنيَبلاِب قامو بنكلا َمِضْوَو اهتَد رس شيلا
 رولا ف 20 :ابنلا] 2 56 ريشلأ ف عي ع ىلاعت هلوقو [15 58 :رمزلا]

 امع نيصلختم ضرألا نم نوجرخي يأ 0١[ : سيل 4( توالي مهيب كإ اَدْمْلا نم مه اَّذِإَ

 قرافو باذ اذإ لسعلا لسنلاو :ةغللا لهأ لاق ضرألا ءازجأ بئارغ نم مهتارذ نم سيل
 رئاس نم اهزيامتو اهحور ىلإ ةرذ لك باذجنا نوكي نأ لمتحيف رهاط وبأ خيشلا لاق ءعمشلا

 رجح. ىلإ داسجألا رئاس تارذ نم ةزاتمم ديدحلا ةدارب نم ةرذ لك باذجناك ضرألا ءازجأ

 حور لك ىلاعت هللا ملع يف يهو فيكو اهريغ نم ةصلاخ هي قصتلت فيك اهارت الأ سيطانغملا

 ام اَنَفَع دق ىلاعت هللا لاق نيقرفتم اندنع ةروصلا يف اناك نإو ناعمتجم نارضاح هدسج عب

 هنأل تاثدحسملا يف . ىكفتلا لهأب تالثملا تلح لزألا نم دبألا هلصأف للعلا ملعب درفنا ةلوهجم

 ىلإ سيلف ليئدلاب كردي ال قحلاو ؛«لوقعلا اياضق يف لولدملاو ليلدلا نيب عماج هجو نم دب ال
 مت امو ةفرعملا اهب قلعتت ةفص نم دب الف هتفصل الإ اناعد امو هتفرعم ىلإ اناعد دقو ليبس هتفرعم

 لوألا وأ رخآلا لوعملا وه ام ىلعف هيبشتلا ةفص اهعم مض لقنلاو هيزنت ةغص الإ لقعلا يف

 «يصولا هنأل يلع الإ ىتف ال تقملا فوخ- تقولا ردابي لب ىتم طق لوقي ال :ىتفلا لاقو

 وه ىتفلا «ىتف هنأ معز نم ىتف ام لاقو .رسلا ملع يف ةقيذح مدق ىلع ناك نم ىتفلا يلولاو

 قاط لازي , ال نم ىتفلا ؟ميلعتلل ابلط رضخلا هعابتا نم هل قحلا مالك ةبتر نيأ نكلو ءميلكلا



 رياكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا كك

 42 204 َقِرُش 3 لع َيِررَك لب :لاقو [: :قا 407 ظينَح نك ادسو مرنم ُضَنأْلا ُسْعَن
 اتطسب امنإو :رهاط وبأ خيشلا لاق 8/4 :سيل 4ْعَرَم ّلْوأ امآَننأ أ تيرا ايم لق لاقو [4 :ةمايقلا]
 تسقف دمألا اهيلع لاط ىتح اهبر ركذ نع تلفغ يتلا سوفتلا يرتعي ام ةرثكل هذه يف مالكلا

 دنع هب انئظ نسحي نأ هللا لأست تغرفو تبسوح اهنأك ىتح اهداعم رومأ تلهجو اهيولق

 .؟لوقعلا جارس» هباتك يف ينيوزقلا رهاط يبأ خيشلا ةرابع تهتنا .نيمآ داوج ميرك هنإ تامملا

 يف ركذ هنإف رهاط يبأ خيشلا ةرابع نم ةبيرت يهف ؟ثاحوتفلا» يف نيدلا ييحم خيشلا ةرابع امأو

 امه نآرقلا يف ىلاعت هللا امهركذ نيذللا روقانلاو روصلا نأ ملعا :هصن ام نيتسلاو ثلاثلا بابلا

 عمج روصلاو : :لاق اهيف اتسوفن دهشتو توملا دعب اهيلإ لقتنت يتلا ةيخزربلا ةرضحلا وهو دحاو

 روصلا نع ِةَْو هللا لوسر لئس دقو هنيعب وهو روقانلا يف رقتيو روصلا يف خفتيف داصلاب ةروص
 قيضلاو ةعسلاب هفصوف نرقلا لكش هلكش نأ هريخأف ؟ليفارسإ همقلأ رول نم نرق) :لاق وه ام

 مكحي هنأ كلذو هنم عسوأ ناوكألا يف ءيش ال عسولا ةياغ يف : رهف قيض عساو نرقلا نإف

 نكمملاو بجاولاو لاحملاو ضحملا مدعلا روصيو ءيشب سيل ام ىلع ءيش لك ىلع هتقيقحب

 هللا نإ :هلوقو ءهارت كنأك هللا دبعا :ِقِيَ# يبنلا لوقي هيفو ًادوجو مدعلاو ًامدع دوجولا لعجيو

 هبقاريل هل ًاهجاوم هتلبق يف هبر ليختي نأ دبعلا رمأف ةههجو هاجمت قصبي الف مكدحأ ةلبق يف
 مل نمو أدبأ ةهجلا هتاذ ثيح نم لبقي ال ىلاعت هنأ عم هتالص يف هعم بدألا مزليو هنم يحتسيو

 لايخلا ةقيقح- دبعلا دنع نأ لو عراشلا ملع الولف بدألا ءاسأ دقف هتالص يف ليختلا اذه ليختتي

 يلقعلا ليلدلا نأ مولعمو :خيشلا لاق هرصبت يأ هأرت كنأك هللا دبعا هل لاق ام مكحلا اذهل اهل

 عراشلا نأ انملعف رادجلا ىوس ًائيش كردأ امف رصبلا امأو هيبشتلا ةليلدب لينس هنإف نأك نم عنمي

 نأ مولعمو ةهج اذ هنوكل هرصحي يذلا وه دبعلا امنإ ةلبقلا ةهج يف ىلاعت قحلا راصحلا دارأ ام

 ةروصلا يلقعلا ليلدلاب هيلع ليحتسي نم لايخلا روص دقف تاهجلا هيوحي ال ىلاعت قحلا
 يه امنإ نرقلا ةعس نأ يفخي الو :خيشلا لاق «تارضحلا عسوأ لايخلا ناك اذهلو ريوصتلاو

 زكرملا هيف ام قيضأ اولعج مهنإف رظنلا لهأ هليختي ام فال لفسألا ال ىلعألا فرطلا يف

 وه عسأولا اولعجف اهلك ملاعلا روص يوحي روصلا نأو هقوف كلف ال يذلا ىلعألا كلفلا هالعأو

 فيكق هنم ريغأ قحلاو بيصي امم رثكأ ءىطخيف روفتلا عيرس رويخلا :لاقو .ًابراه لهجلا | نمو

 دقو هنم دوجولا يف دب ال انزلاو ماورألا زيمتت ىتح حافسلاو حاكدلا نيب ىلاعت قرف هنع ذخأت ال

 وهف هاهن كلذ عم مث ءاضمأو هردقو داريو هب ملعي هنأ عم اذه ءهنصو هنم رتتسا :هبحاصل لاق

 اًما8و نينرق نيب رمألا :لاقو .هسفن نم هيلإ برقأ وه نمع رتست امف هسنج ءانبأ نع رتتسا نإو

 قلخ ىلاعت هنأل نيهجو بلق لكل لعج نكل [6 :بارسألا] «ةيِووج ف يبق ني ٍلْمَرل هَل َلَمَج

 هذهو قحلا هب رتو الإ مث امو عفشلا ىلع عمجلا ىنبق 5 4١[ :دره1 © نين ِنَجْرَر لك نم#

 كيلعو رادلا تنأو رادلا ىبقع معنب ةراشإلا اهيلإو راصبألا اهنع تيمع نإو رابغ اهيلع ام رارسأ



 كين ةرم لوأ انأدب امك انديعي ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو يف :نوتسلاو سداسلا ثحبملا

 قحلا روصي انركذ امك لايخلا اك اما لب اومعز امك رمألا سيلو ناويحلا ىف وه امك ىلعألا

 نم هاندهشو هللا هقلح اذكه عساولا هلمس و قيضلا هالعأ ناك مدعلا ىتح ملاعلا نم هنود امف

 سمأر يلي يذلا وهو عيمتا ام هنم هللا قلخ ام رخآو قيضلا هنم هللا قلش ام لوأف انفشك قيرط

 فراعلا نوكي ال اذهلو :لاق تارضحلل ١. عبرأ لامثألاو نيوكتلا ةرضح نأ كش الو «ناويحلا

 ال ىلاعت هللا ةيدحأب ملعلا ىلإ لقتني نأ دارأ هنإ مث ملاعلا نم هملعي ام ردقب الإ ملعلا يف عاستا

 الإ مولعم هل قبي ملو هلمع مت اذإف صقنت همولعو ًاليلق ًاليلق قيضلا ىلإ ةعسلا نم ىقري لازي

 فرشلا هيفو ةقيقحلا ىلع ىلعألا وه هقيضف نرقلا يف ام قيضأ كلذ ناك هدحو ىلاعت قحلا

 هئروص ىلع دحصي لازي الف ىلاعت هللا هتبنَأ اذإ تاويحلا ( سأر يف هنم رهظي يذلا لوألا وهو ماتلا

 ام لوأ ىلاعت قحلا رت الأ لوألا قولخملا وهف هلاح نع ريغتي ال وهو مستي هلفسأو قيضلا نم

 عستاف دحاولا كلذ يف قلخلا أشنأ مث ًادحاو الإ هللا قلخ امف لقعلاب هنع ربعملا ملقلا قلخ

 حاورألا ضبق اذإ ىلاعت هللا نأ ًاضيأ ىفخي الو :لاق ءدحاولا نم هؤشنم ددعلا كلذكو ملاعلا
 ناسنإلا هكردي ام عيمجتف يرونلا نرَقلا اذه عومجم يف ةيدسج ًاروص اهعدرأ داسجألا ءذه نم

 كيدي اهرونيو نرقلا يف اهيف وه ىتلا ةروصلا نيعب ب ةكردي امنإ رومألا نم خزربلا يف توملا دعب

 ءايبنألا حاورأك ةقلطم يه ام اهنمو ةديقم يه ام كلانه روصلا نمو :لاقو يقيقح كاردإ وهف

 مئانلل ىلجتي ام اهنمو رادلا هذه نم ايندلا ملاع ىلإ رظن هل نوكي ام اهنمو ءادهشلا حاورأو مهلك

 اودغ روصلا كلذ يف رانلا ىلع نوضرعي مهف نوعرف موق وسن امأو لاق لايخلا ةرمخح يف

 نولخ.دي ةمايقلا مويو ةروصلا كلت يفو ترقلا كلذ يق نوسوبحم مهنإف اهنولخدي الو ايشعو

 راتلا ىلع ضرعلاب خزربلا يف مهل ناك يذلا ليختملا ال سوسحملا باذعلا وهو باذعلا دشأ

 لاق هدنع فشك ال نم هيف طلغ لحم هنإف ءمهفأف سحلاب لايخلا ىف سوسحم باذع هنإف

 نأ ملعف أرم لسعلا كردي ءارفصلا ةرملا بحاصك هيلع مكاحلا طلغي امنإو ًادبأ طلغي ال سحلا
 يف ةروصلا كلت نم ثعبي موي ىلإ هيسكب نوهرم هلامعأ روص يف سوبحم خزربلا يف نم لك

 ملعاف هللا ةمحر رهاظ وبأ خيشلا لاقف ثعبلل نيركنملا هيش نايب امأو . ىهتنا ىرخألا ١ ةأشنلإ

 سانلا نم ًاريثك اولضأو اهيف اولمض هيشب اوقلعتو داسج-ا لل ثعبلا اوركنأ ةمسالفلا نأ هّثنإ كمحر

 الف ءروجي دق ناطلسلاو روجي ال نآرقلا نأل ناطلسلا نم ميظعتلاب قحأ نآرقلا :لاقو .رادملا

 نأ ثيح نم وه امنإ كلذ نإف نآرقلاب عزي ال ام ناطلسلاب عزي هللا نإ هانلق امع كبجحي
 رارسإلا نع برعي رابخإلا :لاقو .نآرقلا مهفت ناقرفلا ملعاف تماص نآرقلاو «قطان ناطلسلا

 دهدهلا ربخ كلذ ىلع ليلدلاو ناتهبلاب هيلع دهشي كلذك ناميإلاب نمؤملل دهشي امك رابخإلاو
 دهش نإف 150 :لمتلا] 40 نيكل سس تك م َتْفّدَصَأ رظّنَم عي ا 8# :ناميلس هب ربخأ اميف

 يطعي ناميإلا قلطم ناك ول ناتهبلاب قحل الإو ناميإلا عقو نانجلا نم ةرورضلا وأ نايعلا هل
 . لطاع ريغ هلام لطاب هنأ لطابلاب نمأ نمو ةدابع ربكأ يف لطابلاب نمؤملا ناكل ةداعسلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا هربا

 ىلإ ةداملا تداعو هتدام نع هتروص تلطب اذإف هتروص دوجول هتع ةرداص ةيناسنإلا لاعفألا

 نأسنإ ةروص اهنيعب ةداملا كلت يف تفلخ اذإ مث هنيعب ناسنإلا لطب دقف رصانعلا نم اهلوصأ

 وم لوألا كلذ نم ىناثلا يف دوجوملا نإف لوألا ناسنإلا كلذ ال رخآ ناسنإ اهتم ثدح ديدج
 لب هتدامب باقع وأ باوثل ًاقحتسم الو ًامومذم الو ًادومحم وه نوكي الف هتروص ال هتدام
 نسحملا ناسنإلا وه سيل بقاعملاو باثملا ناسنإلا نوكيف بارت نم ناسنإ هنأبو هتروصب

 نع ىلاعت هلوقب كلذ ىلع ةفسالفلا دهشتسا امبرو هتدام يف كراشم رخآ ناسنإ لب ءيسملا

 « © نرئلَت ال ام ىف ٌمككِيشَو ملتتأ لدي نأ ع 67 انتسب نك او َتَوَمْلا اككني اند
 ال ءيشلا لثمو اولاقو 1١ :سي] 4مُهَلْتِم َنْل نأ مَع ٍرِدَدَقِي ىلاعت هلوقو 5١[ 00 :ةعقاولا]
 خيشلا كلذ نع باجأ دقو «داعيملا» يف هباتك يف انيس نبا هدروأ ام اذه ءيشلا كلذ نيع نوكي
 ةداملاب نوديري هتروصب لب هتدامب ًاناسنإ ناسنإلا سيل مهلوق امأ هلوقب هللا همحر رهاط وبأ

 مهنم هذهو هيف ةعدوملا هيناعم ةروصلا نوديريو يلويهلا هنومسيو طالشألا نم ةبكرملا هتيرهوج

 نم هيف امب حورلاو دسجلا نم عومجملا اذه رئاصبلا لهأ دنع ناسنإلا لب اهيلع ناهرب ال ىوعد

 اذإف ًاناسنإ ىمسي ال هحور ضبقب ىناعملا هنع تلازو توملاب هذسج ةروص تلطب اذإف يناعملا

 نم غرافلا دسجلا نأ ىرت الأ + هنيعب ناسنإلا كلذ وه ناك ًايناث ةداعإلاب هيلإ ءايشألا هذه ثعمج

 ًاناسنإ ىمسي ال درجملا حورلا كلذكو أناسنإ ىمسي الو ةئجو ًاحبش ىمسي يناعملاو حورلا

 ًاناسنإ ىمسي ال رصيلاو عمسلاو ةدارإلاو ردقلاو ملعلا نم هب ةصتخملا يناعملا كلذكو

 هتروصب ناسنإ ناسنإلا مهلوق اذه ىلعف افرع الو الّقع ال دارفنالا ىلع اهقيرافتب الو اهعومجمب

 فاضي هنأ ىرت الأ :ناسنإ هب ةصتخملا هيناعمو هحورو هدسجب ناسنإلا لب لطاب مالك طقف

 كلذكو كتردق كملع كبلق كدسج كحور كسفن هل لاقيف باطخلا ىف .ضعب ىلإ هضعب

 الإو اهعومجم ناسنإلا نأ الولف اهرخآ ىلإ كلجر كدي كسأر لاقيف هئاضعأ عيمج هيلإ فاضي
 نوكي لصألا اذه ىلعف هيلإ عيمجلا فيضأ دقو اهعيمج نم باطخلا فاكب بطاخملا ناك نمف

 مالسإلاب أديف ء:ناسحإو .ناميإو «مالسإ :ماسقأ ةثالث ىلإ هلبس عراشلا مسق :لاقو

 ام وهو ناميإلاب ىنثو مايصو جحو ةاكزو ةالصو نيتداهش ظفلت نم ماسجألا لمع هب نرقو

 ثعبلاو هرمو هولح هرشو هريخ ردقلاو هلسرو هبتكو هتكتالمو هللاب ناميإلا نم نانجلا هب دهشي

 سيلو نايعلا يف سوسحملا ةلزنم ىنعملا لازنإ وهو ناسحإلاب ثلثو ناويحلا رادلا ىلإ رخآلا

 يمن ءيشلاب رمألا توكسلا مزلاف توعن يهف ًامدع تناك نإو كورتلا :لاقو .لايخلا ملاع الإ

 ناك نم قلخلا ىلاعت قحلا كرت ولو رايغألا الإ رايغألا كرتي ال كرش اذهو كرت وهف هدض نع
 تكرت ول قلخلابو هللاب لاغتشالا قحلا ءامسأب قلختلا لامك نمف ءهظحليو هب موقيو هظفحي

 ًايصاع ًادناعم تنكل فيلاكتلا تكرت كنأ ولو رابخألا اهب تءاج يتلا فيلاكتلا تكرتل رايغألا

 [7 :دمسم] حرت هلل أوُرعَت نإ## :هلوق يف لاحلا فيكف لاحم يوقلا ةرصن :لاقو .ادحاج- وأ



 هع ةرم لوأ انأدب امك انديعي ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو يف :نوتسلاو ىسداسلا ثحبملا

 وه وه لب لوألا ناسنإلا كلذ نوكي نأ نع هل جرخم ريغ هيلإ ةداعإلاو توملاب تاغفصلا ليدبت

 ندم ق9 ىلاعت هلوقب ًاكسمت ءيشلا كلذ ةقيقح نوكي ال ءيشلا لثم نإ مهلوق امأو «لوألا
 5 يااستلا 409 نقلت ل ام ىف ْممَكِيِتَو ككتنأ لوي نأ 1 نع امو تربل كتي
 قت يلْئبك َسْيَل» هلرقك ًاديكأت مالكلا يف دازي دق لثملاو مكلدبن نأ ىلع هاتعمف [11
 حرص دقو ءاذه لوقي ال ريمألا توئعي ءاذه لوقي ال ريمألا لثم لوقت برعلاو ١[ :ىروشلا]

 :هرعش يف بيطلا وب أ كلذب

 هبيرغ نع عمدلادرتسبو هبوص نع نزحلا ينثي كلثم

 هبشم الب ًادرفاي كاوس هسي يسنعأ كتلثم لقأ ملو

 .ملعأ هللاو اهتحئار مش نم ىلع ىفخي ال ةيبرعلا يف عئاش ىنعملا اذهو

 لئاوأ هانلقن يذلا وهو سانلا نم ريثك هيف لي يذلا مليضلا وهو :(يناثلا لاؤسلا)

 وه كلذ طسبو راصتخالا ليبس ىلع ؛هتيشاح» ىف لامكلا نعو ,ىلحملا لالجلا نع ثحبملا

 ثعبي نأ بجيف توملا دنع ةرضاحلا هؤازجأ متلق نإ وه ام ناسنإلا نم داعملا :اولاق مهنأ

 يتلا هئازجأ جيم هيلإ ديعأ نإو عرش هب دري مل اذهو كلت امهتروص ىلع عوطقملاو عوذجملا
 ادبكو ايلقو اسارو ادي هنيعب ادحاو اءزج نركي نأ بجو تلدبتو تلاز مث هرمع ةدم هل تناك

 دنع وضع ىلإ وضع نم لقتنت ةلايس طالخألا رئاسو مدلا نم ةبكرملا ةيوضعلا ءازجألا نأل

 ول هسكع ىلعو عطقأ ةنجلا يف وهو رانلا يف هدي نوككت فيكف ملسأف رفاك دي تعطق اذإ كلذكو

 دقو ةميدقلا ىتوملا ثثج ءارجأ ضرألا رهاظ ىلع بئلاغلا نإف ًاضيأو .رفكف ملسم دي تعطق

 كلذ مهئادبأ يف دقعتاو سانلا اهنم ىذتغاو موركو راد جشأ اهيف سرغو ةريثك عورز اهيف عرز

 ةلئاهلا مهتهبش هذه ةريثك يسانأ روصل ةلصاح دحاو ةلصأو ةدحاو ةدام نركي فيكف ًامدو ًامحبل

 ملس دق هنأكو لاؤسلا اذه يلازغلا يكح دقو انيس نبا ىلإ بوسنملا ءلاؤسلا اذهل ةنمضتملا

 يأ لب لوألا دسجلا وه هنيعب داعملا نوكي نأ بجي ال هنأب اهريغو هيواتف يف حرصو ةلأسملا

 .ةريثك تاعامج لاؤسلا اذه لمعأو زئاج ناك دسح-

 لخأ ام ةلمج نم ةترصتق هلعب نم مكرصتي يذلا اذ نمف مكلذخ اذإو مكلذخي هورصنت مل ثنإو

 ىف كارتشالا مكاطعأو الإ هريصتب هللا مكرمأ ام دوقعلاب اوفوأ دوهعلا لهأ أيف هدهع يف مكيلع

 قحلا فيلكت قحلأو ثكتن نمم ناكو رابخألا در دقف رادتقالا ينعبو يل ةردق ال :لاق نمق هرمأ

 . ثبعلاب
 ىتح هيف عماسلا فقوت مركلاب هسفن ىلع ىنثأ نم لاحلاب ناك ام رابخألا قدصأ :(لاقو)

 ناسللا الإ ملكت امو لئاق لك ناسل دنع هللا نإ :لاقو .ءاطغلا عفترا ءاطعلا ناك اذإف مركتي



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 5203

 نأ فلخللاو فلسلا دقتعم هنإ :لاقو هللا همحر رهاط وبأ خيشلا هلاق امك :(باوجلاو)

 نم مالسلا هيلع ليئارزع اهضبق يتلا ةرذلا نأ يخأ اي ملعت نأ هنايبو هنيعب مسجلا اذه وه داعملا

 هجوتيو قاثيملا هيلع ذخأ يذلا هنم مئاقلا ءزجلا يهو ةتبلا لدبتت ال ةيقاب ناسنإ لك يف ضرألا
 ببس هئازجأ رئاسو هل ةايحلاو هيلإ حورلا درب امهباوج ىلوتيو نيكلملا لاؤس ربقلا يف هيلع
 هيلإ مضتي مث رابخألا هيلع تلد ام ىلع روصلا يف خفنلا دنع حورلا هب قلعتي يذلا وهو تمص

 ءيش اذه ايندلا يف ناك امك ًامات صخشلا موقي ىتح ىلاعت هللا ةردقب تناك ثيح ءازجألا رئاس
 مأ توملا دنع هؤازجأ وه له ؟وه ام ناسنإلا نم داعملا مهلوق امأو عرش الو لقع هفلاخي ال

 . هتقراف يتلا ءازجألا

 هيلإ راشأ امك هتايح مايأ يف هتالاح عيمج ءازجأ لمكأ نوكي امنإ داعملا :(باوجلاف)

 هنإ مث نتخي مل يذلا فلقألا لرغألاو ًافلق ينعي ًالرغ ةارع سانلا رشحي هلوقب هلك هللا لوسر
 ًأظيلغت ميحجلا لهأ داسجأ يف دازيو تاذللا مهيلع رفوتتل ميعنلا لهأ داسجأ يف دازي نأ زوجي

 مالسلا هيلع مدآ قلخ ىلع نيثالث ءانبأ نولوحكم درج درم ةنجلا لهأ ثيدحلا يفو تابوقعلل

 لثم مهدحأ نس نإ رانلا لهأ ةفص يف ءاج دقو عرذأ ةعبس ضرع يف ًاعارذ نوعبس مهلوط
 دنع ةرضاحلا هؤازجأ تناك نإ مهلوق امأو عرشلا هب دروو لقعلا يف زئاج هلك اذهو .دحأ لبج

 هضري مل اذهو امهتروص ىلع هدي عوطقملاو عوزجملا ثعيي نأ بجي ةداعملا يه توملا

 هرمع ىف اهيلع ناك ةلاح لمكأ داعملا نأ هليق باوجلا يف انركذ دق هنأ :«باوجلاف)
 ةرم لوأ هللا هأشنأ ءزج لكف 04 :سيز 4ٌةّرَم لأ آمأَننَأ ىلا ابيع لقط ىلاعت هلوقل هؤازجأ
 هب تللطحت ام ىلإ ةفاضإلاب اهنإف لالحنالاو لازهلادعب تالدبملا فالخب هيلإ هديعي هرمع مايأ هيف
 اهأشنأ يذلا اهييحي لق ىلاعت لاقل ةرخآلا يف ًاضيأ يه تديعأ ولف ةرم يناث ةأشنم تناك تينفو

 يهو ةرم لوأ ايندلا يف ةأشنلا يه ةرخآلا يف تاداعملا نأ حص اذه ىلعو ةرم يناثو ةرم لوأ

 مهلوق امأو ةيآلا نومضم هيلع لد يذلا اذه صخش لك اهب صخ يتلا ةعدبملا ءازجألا لمكأ

 هناسلو هب عمسي يذلا هعمس تنك# :هلوقل نمحرلا ناميإلا يف ناسنإلا وه دهاشلا يف لئاقلاو

 يف ددرت ناميإلا يف ددرت نمو نتاميزلا يوق ناك نايعلا بذك نمن ثيدحلا .(هب ملكتي يذلا

 نامجرت ناسللا نامأ يف ناك ناميإلا ملسو نايعلا قدصع نمو نابع الو هدنع ناميإ الف نايعلا

 هذه دنع بذكلا نيأف قلخلا ىلإ قحلا نامجرت تنأو بلقلا الإ برلا عسو امو نانجلا

 لوسرلا نيب وهو ةطساو حورلا :لاقو .دحاولاو دمصلا قحلا الإ قطان مث امو ةدهاشملا

 هنأل هعمجي ىتح هعم بدألاب رمأ دقو هيلع يحولاب لزن اذإ هيلإ هب ىحوي ةطبار قحلاو يرشبلا
 امب كلملا هملعي ال ىتح رسلا متكا :هل ليقف هفرع ىتح هب قطن امو هفشك ىتح هب لجع ام
 .كل



 همم ةرم لوأ اتأدب امك انديعي ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو ىف :نوتسلاو سداسلا ثحبملا

 كلذ ءرج نوكي نأ بجو تلدبتو تلاز مث هرمع ةدم هل تناك يتلا هئازجأ عيمج هيلإ ديعأ نإ
 وضع نم لقتنت ةلايس طالخألا نم ةبكرملا ةيوضعلا ءازجألا نأل كلذو ًادبكو ًاسأرو أدي هنيعب

 . ءاذتغالا دنع وضع ىلإ

 وضع نم طالخألا ناليس نم هوركذ امو داعملا وه ام مدقت اميف انركذ دق :(باوجلاف)

 لصألا يه يتلا ةرذلا نأل أدي سأرلا الو ًادبك بلقلا ريصي نأ مزلي ال ءاذتغالا دنع وضع ىلإ
 امنإو ىلاعت هللا ملع يف هئاضعأ لاكشأ عيمجب اهيف ةردقم ناسنإلا ةئيه تناك اهلع قاثيملا ذخأو

 ةصوصخم ءاضعأ اهل اهرغص عم يهو ةريغصلا ةلمنلا يه يتلا ةرذلاب ًاهيبشت ةرذ اهامس

 طسبنت ًاناسنإ ىلاعت هللا اهقلخ اذإ مث ةردقم ءاضعأ ةرذلا كلتل نوكي نأ ليحتسي الف ةسوسحم

 لكشلا ةئيه ىلع لكشتتف طالخألا نم ةلايسلا ءازجألا هيلإ مضنتو ةثجملا ردق ىلع ءاضعألا كلت
 ةيئاذغلا ةلايسلا ءازجألا كلت وه وضع ىلإ وضع نم لقتنملا اذه ىلعق «ىلوألا ةرذلا يف ردقملا
 اهنيعب يهو هئاضعأ عيمجب هللا ملع يف ردقم اهيف ناسنإلا لكش يتلا ىلوألا ةرذلا ءازجأ نود

 َكَْفَبَو# ىلاعت هلوقل طق ىلبت الو اهروصو اهلكشل ظفاح وه ذإ ندبلا عيمج يف ةطسبنم ةمئاق
 اذه ىلعف اهقرافت ةراتو اهيلإ مضنت ةرات ةيئاذغلا ءازجألاو [14 :ءارعشلا] 63(4) َندِدَتلا يف
 ىلع يه يتلا ةيلصألا اهئارجأ رابععاب دبك ديكلاو بلق بلقلاو دي دبلاو سأر سأرلا ىتعملا

 كلتو ليحتستو وضع ىلإ وضع نم يرجع هريغو مدلا يه يتلا ةيئاذغلا ءازجألاو ةفاطللا ةياغ
 ريرحلا نم طيخملا نابعثلا ةيار وه سوسحملا اهلاثم نم برقي اممو اهلاح ىلع ةيقاب ةيلصألا

 اهنم جرخي مث نابعثلا ةئيه ىلع ةيارلا خفنتف وضع ىلإ وضع نم لقتنيو اهفرج نم حيرلا لخدي
 فيطل لخلختم شه مينلاك ءيش يهو ةجنفسإلا ًاضيأ هنم بيرقو تناك ام ىلع ىقبت يهو
 ىلإ داع ففج اذإ مث لقافتيو مظعيو وبريف هفيواجتب ءاملا برشي ءاملا يف حرط اذإ فيفخ
 دراولا نصنلاب اهتئيه ىلع ةيقأب صخش لك يف ةرذلا ءازم بأ نأ نيلاثملا نيّده نم ملعف لصألا

 ديزتو ليحتست اهب ةقحتلملا ءازجألاو [؟14 :ءارعشلا] 4( َنيَِتلا يف َكّبَمَيِواط هلوق يف
 هب ىمسو بنذلا لصأ وه بجعلا وه ةقلخلا ىف ةيلصألا ءازجألا كلت لصأو ءصقنتو
 .رشحلا يف ءايحألا دنع دسجلا بكرتي هيلعو درو امك دسجلا رئاس يلب دنع هئاقب نم بجعتلل

 لصح دقو هيلإ لسرملا لامج ىلإ ةراشإ كلذف ةروصلا نسح لوسرلا ناك اذإ :(لاقو)

 نم راثلا نيأ تاوضر ةروص نم كلام ةروص نيأ ةيحد ةروص يق ليربج لوزتب ةيغبلا كاردإ

 يحو لثم وهام نكل ماهلإلا نيع وهو سدقلا يحو نم عورلا يف ثفنلا ؛:لاقو .نانجلا

 رطاملا باحسلا نم رطاخلا رطاخلا وهو مهلم الإ مث امو ةرابعلاو ةراشإلا يحو الو مالكلا

 نم :لاقو .هلاوز هدوروو اقعنا هلولحق فيكم هل نركي ال ثفنلا نأل لوألا رطاخلا ىمسيو

 اهيناج مصعن الو اهبحاص مفنت ال ةجح يهف اذه عمو قحلاب كجاح دقف قبس امب كيلع حتحا

 مهو لعفي امع لأسي ال هنإف اهبهذم نم عرشلا لدع نإو اهب ليقو تعمس تعفن ام اهنوك عمو
 اعشإ الإ اهب ملكي الو ًاراهج نوكي ال ةلأسملا هذه لثمو نورعشي ال سانلا رثكأ نكلو نولأسي



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا ءرخ

 دسجب نتاحور قلعتت فيكف ًادحاو ءاذتغالاب !راصف ًاناسنإ ناستإلا لكأ اذإ : (مهلوق امأو)

 ؟دحاو

 هللا ءارجإ هيلع ليلدلاو تناك امك ناتيقاب لوكأملاو لكآلل ةليصألا ةرذلا نأ :(ساوجلاف)

 لكآلا يترذب ناقلعتي ناحورلا اذه ىلعف 403 َنيِجَتلأ يف َكُيََبَو© هلوق يف ربخأ امك ةداعلا
 تقرفتو نيعلا يأر يف تلاحتسا نإو اهنإف تناك امنيأ اهب قحتلت ءازجألا رئاس مث لوكأملاو

 دق : ىلاعت لاق امك ءاوهلاب مأ ضرألاب تجزتما ءاوس ةرضاح ةدوجوم ىلاعت هللا 7 يف يهف
 دنع ايندلا ىف هدر امك هيلإ هدري هنم ىمقن يذلا ردقلاو ةبآلا [؛ :قَ 4 ضرالا سقت ام اَنَقَع

 .ايندلا يف اناك امك نيلماكتم ناصخشلا ريصيف اهيف ةايحلا لحمو لازهلا

 عطقأ ةنجلا يف وهو رانلا يف هدي نوكت فيك ملسأف رفاك دي تعطق اذإ :(مهلوق امأو)

 ؟هسكع يف لوقلا كلذكو

 تايرذلاب ًرايتعا رفكلاو ناميإلا يف ةلمجلل عبات اهمكحف ةعوطقملا ديلا امأ : (باوجلاق)

 4 يرد ب اَنَقَلَل نّميإب مُويَرد مهيأ 17 َنِدَلاَو8 ىلاعت لاق ًامكح ءابآلا ضاعبأك نهنإف

 رفكلا اهمكح هب ةلصتم ثماد ام رفاكلا دي اذه ىلعف «ىنم ةعضب ةمطاف جلي لاقو [؟؟ :روطلا]

 باوثلا اذكو ةلمجلل ًاعابتا ناميإلا مكح تناك ثيح اهمكح راص رفاكلا نمآو تعطق نإف

 .هيف ةلاحتسا ال رهاظ اذهو اهرفكو ةلمجلا ناميإل ًاعبت ناعقي اهيلع باقعلاو

 تراص اذإ ةميدقلا ىتوملا داسجأ بارت نم ليحتسم ناسنإلا ءاذغ :(مهلوق امأو)

 .ءاذغ عرزلاو ًاعرز بارتلاو بارت ةميمرلا مهداسجأ

 اهيلع يه يتلا ةيلصألا ةرذلا ةلاحتسا ملسن الف ملس نإو ملسم ريغ كلذ نإ :(باوجلاف)

 ىلاعت هللا ملع يف يهو ةرذلا كلتل عبات ءازجألا رئاس نإف لبق نم هانيب امك هلك ندبلا رادم

 يه ناسنإلا نم داعملا نأ لع ليئدلاو تلاحتسا نإو هيتأتو نيعلا يأر يف تقرفت نإو ةعمتجم

 أوك امي مُهْلمَْ ديم مهل مَع كهل مون :ىلاعت هلوق اهنيعب ايندلا يف تناك يتلا ءازجألا
 .ًاروز مهتداهش تناك اوركذ امك اهريغ تناك ولف 4 :رونلا] 4( َنولَمْعَي

 يدؤي امل ممقلا زجن هنود املك داؤفلا يف تثروأو امهف تحقنو ًاملع تناك اهب رهج ول هنأ عم

 :لاقو . اهتيصاني ًاذوخأم ةياد لك ناك داو ممألا عيمج ةيلع يذلا ممألا قيرطلا سورد نم هيلإ

 ىلع اقالخ قلاخلا نوكيل ماسجألا ال هسفتل ضرعلا مادعنا ىلإ مالكلا لهأ ضعب بهذ امنإ

 عيمج ددجعتب أولاقف نابسحلا لهأ امأو «هيلع هدوجو يف لوعمو هيلإ رقتفم ملاعلاو «ماودلا

 وه زيحتملا نأ ملعي نم امأو «نوك نم ًانوك الو نيع نم ًائيع اوصخ امو نامز لك يف نايعألا
 .ضارغألاو بهاذملا نيب عماج وهف ضارعألا نم ماق ام لك

 نم لأساف لوألا ريقفلا كنإف لأستل الإ كدجوأ ام ىلاعت هنأل بدألا نم بلطلا :«لاقو)



 ه رقاب ةرم لوأ انأدب امك انديعي ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو يف :نوتسلاو سداسلا ثحبملا

 ؟نمؤم وهو رفكلاب هيلع دهشت تناكل تدرول وه نمآو تعطق اذإ رفاكلا دي : (ليق نإف)

 هلوقل ناميإلاو رفكلاب ال تاعاطلاو يصاعملاب ةمايقلا ىف ءاضعألا ةداهش نإ :(باوحلاف)

 ةرهاظلا ءاضعألاب ال بلقلاب قلعتي ناميإلا ذإ [10 :سيا 4توُيريْكَي انك اَهيإ» ةيآلا ىف ىلاعت
 خيشلا مالك مدقتو هللا همحر ينيوزقلا رهاط يبأ خيشلا باوج اذهو نودقتعي اوناك امب لقي ملف
 ةفسالفلا راكنإ نم بجعلا لك بجتعلاو :رهاط وبأ خيشل لاق .ثحبملا لئاوأ هيف نيذلا ييحم

 يف اهديعي ىلاعت هللا ناك ام لاثم ىلع ةرخآلا يف هئازجأ ةداعإ الإ رشحلا لهو رشنلاو رشحلا

 ًاباش ناك ةلوهكلا لبقو ًالهك ناك يذلا وه ايندلا يف ريبكلا خيشلا سيلأ لاح دعي ًالاح اينذلا

 الو كش الب هئيعب ٌدحاو ٌناسنإ راوطألا هذه ىف وهو ًانينج هلبقو ًالفطو ًايبص ناك ةبيبشلا لبقو

 ةريثك وأ تناك ةليلق ءازجألا نوكت لب انهه اهب رابتعا ال امك كانه ةلدبتملا ءازجألا كلتب رابتعا
 يتلا ءازجألا عيمج درت نأ ىلاعت هللا ةردق نع دعبي الف ًاضيأو الوأ اهنم قلخع يتلا ةرذلل ةعبات

 نع ًازواجتم صصخشلا نوكي الف اهززليو اهفطليس هنكلو هرمع مايأ ةرذلا كلت ىلع ترواعت

 . ةلأسملا هذه يف مالكلا ةياغ اذه هانيب ام رهاظلا نكلو نئاك ناكمإلا ةعستم ةردقلاو دحلا

 داعملا موي مهيلإ اهدري مث دابعلا حاورأ ضبقي ىلاعت هللا نأ يف ةمكحلا امف :(ليق نإف)

 ؟توم ريغ نم أدبأ مهتايح مادتسا الهف دابآلا دبأل مهقلخ دقو

 هنكلو نيمكاحلا مكحأ ىلاعت وهو ةمكحلا نع ًاجراخ ناك كلذ لعف هنأ ول : (باوجلاف)
 ءاريغلا ةطخلا هذه ةعقر نأ اهتم هوجو , نم ءاقبلا راد يف دبألا ءاقب مهيقبيل ءانفلا راد يف مهتامأ

 ردقلا اميس ال ةريغص ًاعيمج مدآ ينب داسجأ ىلإ ةبسنلاب ضرألا نم نوكسملا عبرلا يه يتلا

 يفو مهشاعم ببس يه يتلا مهتاوقأب اهرامثأو اهعورز يفت الو مهعست ال تناكف اهنم رومعملا
 تلاقف مهنم ضرألا هجو ألتما مدآ بلص نم رذلا جرختسا امل ىلاعت هللا نإ» :ثيدحلا

 ىلاعت لاقف مهقلخ تمت اذإ مهعست فيكف تارذ مهر مهنم ضرألا تالتما دق انهلا ةكئالملا

 رم امك حاورألا خزرب روصلاو ماسجألا خزرب روبقلا نأ اهنمو ؟نيرخآ تيمأ موقي يتآ املك ينإ
 الو يدبألا ءاقبلل ةلباق ١ اهب اهريصي  مهحاورأو مهداسجأل ةيفخم تآاشنإ نيخزربلا يف ىلاعت هللو
 هنأ اهنمو [5 قولا ولت ام ىف ُكَيِيننَو# ىلاعت لاق امك ىلاعت هللا الإ كلذ ةيفيك ملعي

 نم نيفراعلا لوق ىنعم :لاقو .هانم غلبي مل هاوه عبنا نمو ميمع لضف وذ هنإف لخبت الو ميرك

 داحلإلا الإ :لاقو .لئاق لك ةغل يف لئاسلا وه دحلملا نأل قحلا ىلإ لام يأ دحلأ دقف دحو
 فيك مهنازيم اتفك تواست امل فارعألا باحصأ ىرت الأ هنع قولخمل صيحم الو ءهنم دب ال

 قحلا لضفت ام الولف رايخألا نيفطصملا عم الو رارشألا عم مه الف رانلاو ةنجلا نيب اوفقو

 .رورسلا رادب اوقحتلاو روسلا رسأ نم اوكقنا اودجس املف هيلع اوحرب ام هيلإ دوجسسلا نم مهيلع

 ىنعملا هدنع رركت نم نكلو هؤادتبا نيع هؤاهتناف لزنأ ام ةوالت رركي نم لحترملا لاحلا :لاقو

 ًاملع ةرم لك يف هتوالت هتداز نمو هتلاهج ىلع ًاليلد كلذ ناكو هتوالت قح هالت امف هتوالت يف



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا همح

 مادتسا اذإ لصولا نإف لاصولا ردق ةعيطقلاب قلخلا فرعيل داسجألاو حاورألا نيب قرف ىلاعت

 :رهاط وبأ :خيشلا لاق .لاصولا ردق فرعي امهبو قايتشالاو ننحتلا نوكي قارفلا دنعو يفخ

 رصبلا دم اهتيأرف رباقملا ضعب ىلإ ةوبر نم ترظن لوقي ناذمهب نيحلاصلا نفعب تعمسو

 :لوقي فتاه يب فتهف راجحألاو لالطألا هذه ام يبلقب رطخف

 ضييلا ىلإ ًاموي رايطألا عجرت لهو 2 اهخارفاهنع رادط ضيبوشق
 :لوقي ًالئاق هرثأ ىلع تعمسف

 ضصضبقلل ةمارك ال ًاضيب رذلا نم ًاجداوه روشقلا هذئا ل عشجسي لب

 دق مدآ اهنم قلخ- يتلا 0 ىضرألا نأ كمي ذأ: ةداعإلاو ءدبلا ملع لوصحمف ةلمجلابو :

 1 1 : ىلاعت كرف وهو اهب ةصحخم ًاحوو تيت تارك نم اهنمةرث لكل ىلاعت هلا دق

 بلص نم اهجرخأ امل مث ًاحور هل ردقف هانعم ليق 11١[ 5 : سبعا 4 ()) ٌمَرتَ ليت ]ايس 6
 بيغلا ةنازخ ىلإ مهح اورأ درو ه هرهظ ىلإ مهدر مث اهيلع قاثيملا ذخأو اهسورب ةرذ لك نرق مآ

 بالصأ نم مق ءارح محر ىلإ ةفلعلا جاشمأب ةحزتمم مدآ رهظ نم اهلك تارذلا كلت جوخ م

 هانحرش امك اهراوطأ يف اهلقنيو ءاشي امك ةيذغألاب اهئشني هنإ مث ماحرألا ىلإ نرق دعب ارق هينب
 مهدريو مهحاورأ ضبقي مهلاجأ ءاضقنا دعب مث ايندلا ءاضق ىلإ ماحرألا نم اهجرخي مث رم اميف

 ةرذلا كلت تناكف نيكلملا لاؤس دنع مهحاورأ روبقلا يف مهيلإ دري هنإ مث ضرألا نوطب ىلإ

 ةلزتعملا تطلغ انه نمو تاومأ ءازجألا رئاسو باوجلا درتو باطخلا مهفت ةلمجعلا نم ةمهافلا

 نوكي كلذو اهتوقل ةيلصألا ةرذلا كلتل اعبت ملكتيو دسجلا عيمج كرحتي امبرو لاؤسلا اوركذأف
 كلتو حاورألا هذه نيبف خزربلا يف ماد ام ناسنإلا نإ مث رابخألا يف ءاج امك ءايلوأللو ءايينآلل

 رابشألاف ًاتافر ةروصلا يف يه تراص نإو يماهلإ روازتو يونعم لصاوت ةروبقملا تارذلا
 وند نيح ىلإ رمألا نوكي اذكه رانلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا نأب تدرو
 حايرلاو تافجرلاو لزالزلاب اهيقنيف ىربكلا ةماطلا دعب ىرخألا ةأشنلا يف داعملا داعيم

 لوبقل ٍذئيح تأيهتف رابخألا يف ءاج امك لاجرلا ينمب ةهيبشلا راطمألاب اهنجعيو تاكفتؤملا

 . يلات هل هدوجو يف وه نمل يلاتلا وهف ًامكح هتدافأو

 فرع هسفن فرع نم ناك امنإو ةمهلا صقان وهف ةمهم ةجاح ريغ نم نادتسا نم :(لاقو)

 تققحو هابشألا تفرع اذكه تقلطأ نإو ةديقم الإ تاذلا ملعت ال هبر عسو هبلق ملع نأل هبر

 رعشي الو سابلو علخ يف سافنألا عم قلخلا نإف «دييعلاو تاداعلا قح يف دييقت قالطإلاف

 هجو نإف ةلولدم ليلدلل الو ةلولعم الو ةلع يه امف ةلوهجم تاذلا سانلا نم ليلقلا الإ كلذب
 «بابرأ بابحألا :لاقو .طلتخت الو ءطبترت ال تاذلاو لولدملاب ليلدلا طبري ليلدلا

 ربتخا كلذلو ىوعد بر هنأل ىولب بحاص بحملا ناك امنإو «بايلا فلخ بويحملاو



 هم قح توملا دعب رشحلا نأ نايب يف :نوتسلاو عباسلا ثحبملا

 ىرخألا ةخفنلا روصلا يف خفن اذإن هنطو ىلإ بيرغلا نينح اهيلإ ةناح اهحاورأ تناكو اهحاورأ

 خرفلا ىلإ ةمامحلا ناريط نم عرسأ خفنلاب اهتقراف يتلا اهداسجأ ىلإ اهناكم نم حاورألا تراط

 مدآ ةيرذ لزانملا هذه يف مهتيمستوا لاق [؟9 :فارعألا] 4 نود مد انك 8 : ىلاعت هلوق وهو

 نم ةيرسلاك رذلا نم ةيلعف ةيرذلا نأ حيحصلاو تاارذلا كلت نم ًاعيمج اوناك مهنأ ىلع لدي

 . ملعأ ىلاعت هللاو روشنلاو ثعبلا ثحبم يف فاك ردقلا اذهو ماكنلا وهو رسلا

 :نوتسلاو عباسلا .ثحيملا

 ليدبت كلذكو قح توملا دعب رشحلا نأ نايب يف
 تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا

 اس يف ماع وهو هيدي نيب باسحلاو هللا ىلع ضرعلل قلخلا عمج وهف رشحلا امأف

 مسالا ةريشح ىلإ ني نينمؤمو ءايلوأو ءايبنأو لسر نم نيقثملا عيمج رشحيف ماعو صاخ نم قلخلا

 نومرجملا امأو [*50 :ميرم] 4( اَدْنَو ِنَعَبلا لإ َنيِمَتْملا ٌرْثَم َىَيط :ىلاعت لاق نمحرلا
 : نيدلا ييحم خيشلا لاق مقتنملاو رابجلا مسالا ةرضح ىلإ مهتاقبط فالتخا ىلع نورشحيف

 كلذلو فوخلاو ةبيهلاو لالجلا ءامسأ ايندلا راد يف هسيلج ناك ىقتملا نأ كلذ ىف ةمكحلاو

 او سنإلاو ةمحرلا يطعي يذلا مسالا ىلإ ةمايقلا موي رشحيف هباقع فاخو ىلاعت هللا ىقتا
 يماطسبلا ديزي وبأ عمس دقو نيفوخ دبع ىلع هللا عمجسي الو يقتيو هنم فاخي ناك امم نامألاو

 نم مدلا راط ةحيص حاصفإ [80 : ميرم] 400 اَدْنَو نبل لإ َنيِهَمْلا ٌمُيَت ب أرقي ًاكراف
 نيسمخلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاق .هسيلج وه نم هيلإ رشحي فيك ًايحبع اي لاقو هفنأ

 نكي ملو تاذلا ىلع ةلاد يه امثيح نم ءامسألا هسيلج ناك هنأل ديزي وبأ حاص امنإو :ةثامئلثو

 وهف هدهشم هطعي مل ام ركنأ كلذلف تاذلا ىلع ةلالد ريغ نم ةقيقح هبلطي امثيح نم مسالا عم

 مل ليلخلا نإف ىتوملا ءايحأ يف ةيفيكلا ملع هبلط يف ليلخلا لاق امك راكنإب سيلو راكنإلا هيبش

 ملعلا بلط ىلع لوبجم وهو ةريثك اقرط ءايحإلل نأ ملعي ناك امنإو ىتوملا ءايحإ ركني نكي
 مل يقتملا نأ ملعي ناك ديزي ابأ نأ ولف .مهفاق ىتوملا هللا يبحي قيرط يأب فرعي نأ بلطف

 كلذ نم بجعت ام رابجلا مسالا سيلج ناك امنإو فيلكتلا مايأ يف نمحرلا مسالل ًاسيلج نكي

 اذه نيأ ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم ىلع لص مهللا :هلوق يف :لاقو .بوبحملا فالخب

 ايف دومحملا ماقملا دمحملو ءدوجسلا مدآل ناك ليلخلا لخادف «مدآ دلو ديس انأ» :هلوق نم

 هتنمع يف ةليسولا بحاص دمحم ةلم لك معت دمحم ةلاسر نوك ماقم ةلحلا موقت له يرعش تيل

 هل وعدملا ةليسولا هل تناك مهئاعدب اذه عمو ةليضفلا يف هنم هتمأ نيأ هتمأ ءاعدب الإ اهلان ام

 .يعاولا ظفاحلا ميهاربإ ىلع تيلص امك :انلوقل نكتلف يعادلا نم نيقيب عفرأ

 نس قاشعلا الإ قايتش :شالا فرعي ذب ءاقتلالاب ديزي قايتشالاو ءاقللاب لوزي قوشلا :(لاقور



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا ناب

 هتسلاجم نم فيلكتلا راد يف هيلع ناك يذلا فوخلا هنع لوزيل نمحرلا ىلإ يقتملا رشحيف

 سئألاو لالدلاو عمطلا لحم وه امنإ يقتي الو هنم فاخي ال نمحرلا نإف مقتنملاو رابجلا مسالا

 هللا لهأ نم ةماعلا فالخب لاح لك يف مهقوذ نودعتي ال نوقداص مهنع هللا يضر ءايلوألا نكل

 . .ىهتنا مهريغ لاوحأب نوملكتي امبر مهنإف

 ؟هئاهتنا ىلإ مهرمأ ءادتبا نم ةرم سانلا رشحي لهف :(تلق نإف)

 رصحنت ال رشحلا روص نأ نيتئامو نينامثلاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :«باوجلاف)

 مهيلع ذخأ يتلا ةروصلا يف مهرشح وهف ايندلا يف مهل ناك رشح لوأف ًافرط اهنم ركذن نكلو
 ثلاثلا .ةيويندلا ةيمسجلا ةروصلا هذه ىلإ ةروصلا كلت نم مهرشح يناثلا .اهيف قاثيملا

 نولأسي يتلا ةروصلا يف مهرشح عبارلا .توملا دعب اهيلإ حورلا لقتنت يتلا ةروصلا يف مهرشح
 هنكلو توملاب فوصوملا دسجلا ىلإ توملا دعب اهيلإ اولقتنا يتلا ةروصلا يهو مهروبق يف اهيف
 .ًاعامسو ًائيع هيف وه امو تيملا ةايح نع هللا ءاش نم الإ مهعامسأو قئالخلا راصبأب ذخؤي

 نوكيف خزربلا يف اهيف نونكمي يتلا ةروصلا ىلإ اهيف اولأس يتلا ةروصلا نم مهرشح سماخلا
 ناك يتلا ةروصلا ىلإ رشحيو ةروصلا كلت نم ثعبيف ؛ثعبلا ةخفن ىلإ مئانلاك اهيف مهدحأ

 هيلع نكي مل نإف فيلكتلاب فوصوملا هدسج لجأل لاؤس هيلع يقب ناك نإ ايندلا راد يف اهقراف

 اورشح رانلا وأ ةنجملا اولخد اذإ سانلا نإف رانلا وأ ةنجءلا اهب لخدي ىتلا ةروصلا ىف رشح لاؤس

 اذإ لأسي ال مهنم نإف ةنجلا لهأ فالخب نولوئسم مهلك رانلا لهأو :لاق اهل ةياهن ال ةروص يف
 الإ حلصت ال روص يف اورشح ةيؤرلا ىلإ اوعد مث اهيف اورقتساو ىربكلا ةنجلا ةنجلا لهأ لخد

 ةروصلا ناسنإلا ىسني ةروص لك يف نأ ملعاو .ةنجلل حاصت روص يف اورشح اوداع اذإف ةيؤرلل

 قوس لخد اذإ هنإ مث اهيف رشحو اهيلإ لقتنا يتلا ةروصلا مكح ىلإ هرمأ مجريو اهيلع ناك يتلا
 يف ةروصلاو هراد اهب بهذ وأ اهيف لشد هتبجعأ ةروص يأف روصلا نم هيف ام ىأرو ةنجلا
 رانلا لهأو اهلبق امم نسحأ ةروص ىلإ ةروص نم نولقتني ةنجلا لهأ لازت الو تحرب ام قوسلا

 .نيمآ ناميإلا ىلع تروملا هللا لأسن نيرهادلا رهدو نيدبألا دبأ سكعلاب

 ؟شوحولاو باودلا رشح ةمكح امف :(ليق نإف)

 ةمرحلا حرط دنع ةمدخلاب ماق نم :لاقو .قئاقحلا بابرأ دنع قشاع وه امف هقلق ءاقللاب نكس

 هل امو لالدللو هل امف لالذإلا ماقم يف مداخلا حبر امو رسخو حجن امو باخ دقف «ةمشحلاو
 لغد اذإ لئاطب همودخم نم ظحي مل لساغلا يدي نيب تيملاك مداخلا نكي مل نإ لاؤسللو

 امك امي يأ ُباَدَع ْمُهَلَو اّسّرَم لأ ُمُهَءاَرَنل ضرم هبلق يفف سضرتعاو همودخم ىلع مداخلا
 اذإ :لاقو .بهاذملا عيمج يف بئاغرلا لانت ةمرحلابف نورعشي ال مهو ٠١[ :ةرقبلا) َنوبِذْكَي

 فلخ ىلإ يشملاو ؛مامكألاب ةراشإلا اهتمالعو ةيسدقب تسيلف ةيسفن دجاوتملا ةكرح تناك
 خويشلا عمجأ دقو «بهاذو عجار نيب قيرفتلاو «بناج ىلإ بناج نم ليامتلاو «مادق ىلإو



 كحد قمح توملا دعب رشحلا نأ نايب يف : نوتسلار عباسلا ثحبملا

 نإ :ةئامثلثلاو نيعبسلاو يداحلا بابلا يف خيشلا هلاق امك كلذ يف ةمكحلا :؟باوجلاق)

 ام ابارت نوت اهنإ مث باودلا رئاس كلذكو اهيلع ىلاعت هنم ًاماعثإ شوحولا رشحي امنإ ىلاعت هللا
 كلذ اهيضتقي روص ىلع ةنجلا نولخدي مهنإف هللا ليبس يف ناويحلا نم لمعتسا امو نالزقلا ادع

 . ىهتنا ايندلا يف ةصاخ- ةنجلا لهأ هب ىذغت ناويحح لكو نطوملا

 .نطوم يف سانلا عمتجا مكف :(ليق نإف)

 ةثالث يف نوعمتجب مهنأ ةئامثلثو نيئالثلاو عساتلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
 هذه دعب مث امو توملا دعب ثعبلا يفو ةرخآلاو ايندلا نيب خزربلا يفو قاثيملا ذخأ يف نطاوم

 راد لك لغتشت ةمايقلا موي دعبو ضعب نود ضعب عمتجي امنإ ًادبأ معي عمج نطاوم ةثالثلا

 فنينلا مود كلدم# ىلاعت لاق انه نمو ًادبأ كلذ دعب سنإلاو نجلا مناع عيتجب الف اهلهأب

 يف مهنم دحأ فلختي ال مويلا كلذ يف عمتجت نيرخآلاو نيلوألا نأل يأ [: :ةحئافلا] 4(
 مايألا نم هريغ نم رهظأو مظعأ مويلا كلذ يف ىلاعت هكلم نوكيف بالصألا يف الو | صضرألا
 مل ىلاعتو هناحيس وهف الإو ني يدل موي صيصختا ببس اهل سعي نود ضعب اهيل رضح ينل

 صضرألا ريغ ضرألا لدبي ىلاعت هللا نأ نايب امأو . ملعأ ىلاعت هللاو مهفاف كلملا كلام لزي
 نيعبسلاو يداحلا بابلا يف خيشلا لاق .ةعطاقلا ةيهلإلا صوصنلا هب تءاج دقف تاومسلاو
 إو نايعألا يف ال روصلا يف وهف ةمايقلا موي ضرألاو تا ومسلا يف ليدبتلا عقو اذإو : ةثامثلتو

 هيلع يلجتلا عقي يذلا شرعلاو باسحلاو رشحلاو رشنلا نوكيو :لاق ًاروص ًاضيأ نايعألا تناك
 يف نكل ةرفعالا ىلإ هفوج يف ام عيمج- ليحتسي مث بكوكملا كلقلا فوج يف ءاضقلاو لصفلا

 سلطألا كلفلا فوج ىف بكوكملا كلفلا ىلاعت هللا قلخ دقو لاق .ةروصلا هذه ريغ روص
 يأ امهنيبو اهؤامس سلطألا اهضرأ بكوكملا كلفلاف امهنيب ةقولخم اهيف امب تانجلا كلذكو
 وه كللا اذه رقعمو :لاق ءاحيف ةالق يف ةقلحك هبف امهف هللا الإ هملعي ال عساو ءاضف نيكلفلا
 نم لقتني نم لقتنيف ضرألا ىلإ هاري ام عيمج ةلاحتسا نوكي هتحت ام ىلإ كانه نم هنإف رادلا

 ىقبي نم لكو ناسنإ ريغو ناسنإ نم اهيف ىقبي ام ىقبيو ناسنإ ريغو ناسنإ نم ةنجلا ىلإ ايندلا
 لماكلا ناسنإلا ماد ام نأ ملعاو :خيشلا لاق .اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ نم وهف كلذ دعب

 كلذ يف ْذِإ فرعلا يف ةدوهعملا تامخنلاب ديقتي ال عامسلا دورطم مورحم اذه لثم نأ ىلع

 عضو ىلاعت هللاو نازوأ عاقيإلاو «عامتسالا بحاص دنع عامس هلك نوكلا نإف فرصلا لهجلا

 بحاص دنع ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام نوبغملا مورحملا نكت الف نوزوم هلك دوجولاف نازيملا
 نم رذحاف ةمارك يه سيلف ةمايقلاب لصتت ال ةمارك لك :لاقو .ةحراجلاو بلقلاب عامسلا

 هب رفك ام هللا ملكت هيف ءاج ولف هللا ملكت طق هيف امو هللا لاق .هلك نآرقلا جازملا يف : جاردتسالا

 فيك [14 :ءاسنلا) ةاًمِيلكصَت سوم د َج ءوظ :هلوق ىرت الأ دحج الو هلضف ركنأ الو دحأ

 .مهفاف هتاذل وه امف لوقلا رثأ اذإف هماكحأ هيلع ترهظو همالك هيف رثأف ًاميوق ًاجهن هب كلس



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا ها

 هنأل ءامسلا توه خزربلا ىلإ لماكلا ناسنإلا لزن اذإف اهلاح ىلع ءامسلاف ضرألا يف ًادوجوم
 تقسو # + ىلاعت هلوق وهو ضرألا ىلع عقت ال ىتحس هب ىلاعت هللا اهكسمي يذلا اهدمع وه

 بلص فافش مسج ءامسلاو ضرألا ىلإ ةطقاس يأ [1 :ةقاحلا] 3(4) ٌةَبهاَو ْذِبَوَي فه هلمَمل
 امك ران ةلعش لثم لئاسلا ناهدلاك رمحأ ًاناخد تراصف رانلا رح اهمسج للح ءامسلا توه اذإف

 يف لوزت ال اهتحامس نأ الإ رون اهل قبي ملف موجنلا تسمطف سمشلا ءوض لازو ةرم لوأ تناك
 .كلذ يف لاطأو اهرتس لاح ايندلا يف هيلع تناك يتلا ماظنلا ريغ ىلع نوكتف رثتنت لب رانلا

 ةروص ام [* :قافشنالا] © تدم ضل اًنإَرَل :ىلاعت هلوقب دارملا امف :(تلق نإن)

 ؟اهدم

 وه امنإ اهدمب دارملا نأ ةتامثلثو نيعبسلاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ىلاعت قحلا يلجعت نم اكد اهلك لابجلا ريصت ةمايقلا موي يف هنإف اضرأ اهرييصتو لابجلا دادتما

 اذهلو ضرألا عسو يف داز طسبلا اذإ وجلا يف اهنم ًايلاع ناك امف شوفنملا نهعلاك تناك اذإ
 نأل ميدألا دمب اهذم هبشف «ميدألا دم ةمايقلا موي ضرألا دمي ىلاعت هللا نإ ربخلا يف ءاج
 ءوتنو ضبقت هيف ناك امنإو هنيع يف نكي مل ءيش هيف دازي نأ ريغ نم لاط ميدألا دم ذإ ناسنإل

 صضفختلا عفرو ضرألا ةعس يف دازف هيف ناك يذلا ءوتنلا كلذ شرفو هضيق نع طسبلا دم املف

 ءوتن دلجلا يف نوكي امك اهنم عاقلا ىلإ اهحطس اهحطس نم لوط نم ناك ام اهنم دازف هطسب ىتح اهنم
 الب فقومل ١ يف ام عيمج رصبملا نم رصبلا ذخأيف ًاتمأ ال ًاجوع ضرألا يف ىرت ال كلذلف

 ىلاعت هللا مكح نودهشيف اضعب مهضعب قلشلا نم لك ىريف ضافختالاو عافترالا مدعل باجح

 كلذ يف لاطأو هدايع نيب ءاضقلاو لصفلاب

 ؟ةمايقلا موي ةدم مكف :(تلق نإف)

 رانلا وأ ةنجلا نم مهلزانم اولزني نأ ىلإ مهروبق نم سانلا جورخ نم هتدم :(باوجلاف)

 موي نأ ملعا :ةثامثلثو نيعبرألاو نماثلا بابلا يف لاقو ةئامثلثو نيرشعلا بابلا يف خيشلا هركذ

 نوكي ةليللا هذه رجف يفو ةصاخ خزربلا ليل الإ نيمويلا نيب سيل ةرخآلا مويب لصتم ةمألا هذه

 لصفلل هلالجب قيلي امك العو لج قحلا نايتإ نوكي همري سمش عولط ينو ثعبلا ةخفن

 يف ماهلإلاو يحولا نيب قرفت امك ءماركإلاو لالجلا لهأ نم نكت م مالكلاو لوقلا نيب قرفو
 قافتالاب دحاولا مسالا حمصي ملو قاطنلا قاضل دوجولا يف ءيش رركت ول :لاقو .مانملاو ةظقيلا

 قلط امف قلط ام دعب ةعجرلاب لاق نم اهاينب هب ناك ام تبني تبثي ملو ىهانتت ال تانكمملا نوك لطبو

 ةعجرب لاجرلا يف انلق ول يبغلا لهاجلاب ةمحر يعجرلا قرطلا ققحت امو ةهبش بحاص ناكو

 ةداعلا توبث عم راركت ال نأ رارشألا لهأ بهذمف ديدج حاكن هنإف قافتالا هيلع عقو امل قالطلا

 .ةداعإلاب ناميإلاو



 نكذلا قح تنازيملاو طارصلاو ضضوحللا نأ نايب يف :نوتسلاو نماثلا ثحبملا

 مري يف نوكي كلذو اهلمأب نارادلا رمعتف مدكتلا ي يضقني قارشإلا يتعكر ردق يفو ءاضقلاو

 ملعاو لاق مث كلذ يف لاطأو رانلا لهأل ًايدبأ هليل نوكيو ةنجلا لهأل ًايدبأ هراهن نوكيف تبسلا

 راد ىلإ ناجرخي مث ةنجلا ىلإ نايشميف ىهتنملا ةردس لصأ نم ناجرخي تارفلاو لينلا نأ

 رثأ امنإو ةوالحلا ةياغ يف امهو مورلا ضرأ نم تارفلاو رمقلا لبج نم لينلا رهظيف لالجلا

 ةنجلا ىلإ اداع ةمايقلا تناك اذإف ةنجلا يف هيلع اناك امع امهمعط ريغتف ضرألا جازم امهيف

 .ملعأ ىلاعت هللاو نوحيجو نوحيس دوعي كلذكو

 قح نازيملاو طارصلاو ضوحلا نأ نايب يف :نوتسلاو نماثلا ثحبملا
 طارصلاو ضوحلا نأ مالكلا لهأ ركذ امنإو :هفيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا لاق

 ىلع روبعلا نإ اولاق مهنإف ةلزتعملا رثكأ نع روهشم وهو غيزلا لهأ داقتعال ًانايب قح نازيملاو
 غانتما ال ةنسلا لهأ مهل لاقو «ةداع عنتمم فيسلا نم دحأو ةرعشلا نم قدأ هنوك عم طارصلا

 دقو لاق طارصلا ىلع ناسنإلا ىشمي نأ ىلع رداق ءاوهلا ىف ريسلا ىلع ريطلا ردقأ يذلا نإف

 برض وه امثإ ةرعشلا نم قدأ هنوك نأب مهضعب هلوأو هرهاظ ىلع ثيدحلا ةنسلا لهأ ىرجأ
 اهل ضوهنلاو تاعاطلا ردق ىلع هرسعو هيلع زاوجلا رسي نأ ىنعملاو ضماغلا ىفخلا رمآلل لثم
 لوأو لاق هللا الإ هدح ملعي ال نيمسقلا نم دحاو لك ةقدو هتلق اهيف عوقولا ةرثكد يصاعملاو
 امثإو :لاق هيلع سانلا ةزاجإب هللا رمأ ةكئالملا ذاقنإ ةعرسب فيسلا نم دحأ هنوك ًاضيأ مهضعب
 نوك طارصلا يبنج ىلع ةكئالملاو سانلا مايق يف رخآلا ثيدحلا قفاريل ليوأتلا اذه انلق

 مالكلا طسيتلو .ىهتنا كلذ وحنو هيمدق عضوم ردق هيلع راملا ءاطعإو هيف كسحلاو بيلالكلا
 نالكشتيو اولاق صوصنلاب ناتباث طارصلاو ضوحلا نأ ملعا :لوقنف طسبلا ضعب كلذ ىلع

 رادقم ىلعف اهلامعأ طارصلاو اهمولع ضوحلاف لمعو ملع ةعيرشلا ذإ مولعلاو لامعألا ةلكاشب

 لاعفألا يف ةعيرشلا عابتا رادقم ىلع ضوحلا نم برشلا نوكي ةعيرشلا ملع نم برشلا

 كانه همدق هب تلز انه ةعيرشلا نع غاز نمف كانه طارصلا ىلع يشملا نوكي دئاقعلاو لاوقألاو

 طارصلا نإف كانه ال انه ره امنإ طارصلا ىلع ةقيقح يشملاف ضوحلا نم هيرش صقنو

 ناق هيلع الإ ةنجلا ىلإ قيرط مث امو ًاسح كانه بصني يذلا وه ئنعم انه عورشملا بوصنملا

 ماقم اهل تماقو اهنع تدلوت نإو اهتخأ نم ربكأ يهو الإ نآرقلا يف ةيآ نم ام :لاقو

 عضوم يف الإ بئاغلا يف ال دهاشلا يف نكلو دلاولا نم ردقلا يف مظعأ دلولا نوكي دقف اهتنب

 كلذف كسنج نم سيل ناك نإو كسفتب كتفرعم نع كيبرب ملعلا نم كدتع دلوت ام وهز دحاو

 بئاغلا يف اذه ىوس امو دحأ لك دنع دلولا اذه نم مظعأ دلولا اذهو دلولاك ملعلا اذهل ملعلا

 لك هاقوو ةفينح ابأ هللا محرف دساف بهذم هنإف دهاشلا ىلع بئاغلا سقت الف بئاصب سيلف

 ليلدلاب ناظقيلا مكح- ظوفحملا مئانلا يحو مكح :لاقو .بئاغلا ىلع مكحي مل ثيح ةفيخ

 كلذ ذختي نأ هل يغبني ال نكل عابتالا لهأ دنع عامتسالا يف بحاصلا ةلزنمب وهو .ناهربلاو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا نك

 نم ةفطع يف ضوحلاو :نيدلا يبحم خيشلا لاق 8/١ :ميرم] كاَهدراَو لإ رْكْنَم نِإَول :ىلاعت
 .هتروص هذهو شماهلا ىلع الثم هل برضو طارصلا

 اياها سس لاقل سس فقوملا ضرأ
 ةنبللا جرم ضرما ا | عام

 طارصلا هنم ةنحلا ثاجرد نضر ةنلا تاجرد طارش

 يف دحأ يشمي الف هريغ ىلإ هسفن ىدعتي ال طارصلا ىلع ناسنإ لك رون نأ ملعاو :لاق

 راشتنا ردقب ناسنإ لك طارص ضرعف هقيضو رونلا راشتنا بسحب قديو طارصلا عستيو دحأ رون

 لاق امنإو لاق هسفن يف دحاو وهو نيرخآ قح يف ًاضيرعو موق قح يف أقيقد ناك انه نمو هرون
 هيدي اتلك ديعسلا نمؤملا نأل مهلئامش نود [1؟ :ديدحلا] * سيو حل نب مُمُيُف تبا : ىلاعت
 هيلع كلست يذلا طارصلا نأ ملعا :ةئامثلثو نماثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا هل لامش الف نيمي

 راد يف كسفنل هتأشنأ يذلا ىدهلا طارص ةنجلا ىلإ كلصري ىتح هيلع كمادقأ ىلاعت هللا تبثيو

 ةروص هل دهاشي ال ىنعملا مكحب رادلا هذه يف وهف ةنطابلاو ةرهاظلا ةحلاصلا لامعألا نم ايندلا
 جرملا يف ءهرخآو فقوملا يف هلوأ منهج رهظ ىلع ًاسوسحم أارسج ةمايقلا موي كل دميف ةيسح

 ناك دق هنأ ملعتو كحراوجب كؤانيبو كتعنص هنأ هدهاشت ام لوأ فرعتف ةنجلا باب ىلع يذلا
 ناك ذإ بعش ثالث وذ كقمعو كضرعو كلوط يف كتعيبط منهج نتم ىلع ادودمم ايندلا يف

 ةلاهجلا بهل ىلإ اهدوقي يذلا وه لب بهللا نم اهينغي ال ليلظ ريغ لظ وهو كتقيقح لظ
 طارصلا عضو اذإ هنأ ملعا :ةئامثلثو نيعبسلاو يداحلا بابلا يف لاقو .ىهتنا اهران اهيف مرضيو

 يذلا جرملا ىلإ هاهتنم نوكيف بكوكملا كلفلا حطس ىلإ ةماقتسا ىلع ًاولع ضرألا نم نوكي

 يهو جرملا يف نوكت ةبدأملاو ميعتلا ةنج ىمستو ًالوأ سانلا اهلخدي يتلا ةنجلا روس جراخ وه
 نم ةالدملا رامثلا نم فطقيف مهضعب موقيو ةيدأملا لهأ عيمج اهنم لكأي ةيقن ءاضيب ةكمرد

 ىلإ قئالخلا رم اذإ :نيتسلاو عبارلا بابلا يف لاقو .ىهتنا روسلا ىلع ةنجلا ناصغأو عورف

 فيسلا نم دحأو ةرعشلا نم قدأ متهج نتم ىلع روسج هيلع تبرض دقو هيلإ نوهتتي طارصلا

 ءامسألا رجاشت نم ةكرابم ةرجش نم ةدقوتم اهجرس ةدئاف هلهو هدمحب ناك نإو هديعتي اعرش

 امنإ :لاقو . بابحألا قارف نم هئمضتي امل «باذعلا نم ةعطق رفسلا» :لاقو . ءاميإلا اذه كيفكيو

 هب موقت ام مقوتو رصانلا مدعل ناناطيش نانثالاو ةعامجلا نع هدعبل ًاناطيش ًادرف رفاسملا ناك

 مهيلع امل رفسلا يف ابلاغ نامألا لهأ مهف ظوحلم هللا نيعب وهو ظوفحم بكر ةثالثلاو «ةعافشلا

 : هلوقب رفك امنإو ةثالثلاب لئاقلا رفك ام ثيدحملاو ثدحملاو ثدحملا لجأ نم ثيلثتلا رفخلا نم

 هللا نينثاب كنظ ام» .نيملا لازو قحلا باصأل نينثا ثلاث :لاق ولف [/8 :ةدئاملا] 4 َوَمدتَت ُكِلاَثا
 ال ءاقبلا :لاقو .رادلا ةرجه نامز يف راغلا يف : ينعي امهظفاح ىلاعت هللا نأ ديري ؛امهثلاث



 كني قح نازيملاو طارصلاو ضوحلا نأ نايب يف :نوتسلاو نماثلا ثحبملا

 كسح اهيلعو بهتلي اهبناجب منهج بهلو ماع فلأ نيعبرأ رادقم منهج يف روسجلا تباغ دقو

 ةبقع اهنم رسج لك ىلعو اهيلع مهلك دابعلا رشحي روسج ةعبس يهو فيطاطخو بيلالكو

 زع هللا لوق كلذو ًاطوبه ماع فلأو ءاوتسا ماع فلأو ًادوعص ماع فلأ ءماع فالآ ةثالث ةر

 ةكئالملاو لاق اهريغو روسجلا كلت ىلع ينعي [14 :رجفلا) 402 ِداَسْرمْلاَي كين َّذإ» لجو
 ًانمؤم هب ءاج نإق ىلاعت هللاب لماكلا ناميإلا نع دبعلا لأسيف روسجلا هذه ىلع قلخلا نودصري

 اهتءاج نإف ةالصلا لامك نع لأسيف يناثلا رسجلا ىلإ زاج خيز الو هيف كش ال ًانقوم ًاصلخم

 نع لأسيف عبارلا رسجلا ىلإ زاج ةمات اهب ءاج نإف ةاكزلا ىلع لأسيف ثلاثلا رسجلا ىلإ زاج ةمات
 ىلإ زاج أمات هب ءاج نإف جحلا نع لأسيف سماخلا رسجلا ىلإ زاج اًمات هب ءاج نإف مايصلا
 نع لأسيف عباسلا رسجلا ىلإ زاج أمات هب ءاج نإف ثدحلا نم رهطلا نع لأسيف سداسلا رسجلا

 سبح لاصخلا هذه نم ةدحاو يف رصق ناك نإو ةنجلا ىلإ زاج ًادحأ ملظي مل ناك نإف ملاظملا

 ام نيتسلاو عبارلا بابلا يف ًاضيأ لاقو .ءاشي امب هللا يضقي ىتح ةنس فلأ اهنم رسج لك ىلع
 لامعأ روص يه امثإ طارصلا يبنج ىلع يتلا كسحلاو فيطاطخلاو :بيلالكلا نأ ملعا :هصن

 ىتح رانلا يف نوعقي الو ةنجلا ىلإ نوضهني الف طارصلا ىلع كلت مهلامعأ مهكسمتف مدآ ينب

 رهاط وبأ خيشلا ناكو .ىهتنا مكيلع درت مكلامعأ يه امنإو ةينايرلا ةيانعلاو ةعافشلا مهكردت

 نكلو يملع رهف مالسإلا وهو ايندلا يف امهدحأ ناطارص طارصلا :لوقي هللا همحر ينيوزقلا

 4 يملا لرَصلا انرهأ# ىلاعت هلوقب ينعملا وهو ًايسح ًارسج ةرخآلا يف بلقني
 : ىلاعت لاق ءاوهألاو عدبلاو كرشلاو رفكلا نتم ىلع دودمم رسج ةقيقحلا يف وهو [3 :ةحتافلا]
 ًاموي أرق هلك يبنلا نأ ثيدحلا يد ةيأآلا ١[ :ماعنألا] 4غ اًسسِقَتسُم ىو اذه ّنأَو#

 مهي زشتت © ملل طم لإ موثت دما :هلوق غلب املف ١[ :تاناصلا] 42 اَنَس تّئتشلاَن»
 كنإ دفولا صضعب لاقف هتيحل ىلع عومدلا ترداحسلا ىتحح ىكب [14 - ؟ : تافاعلا] 49 وس

 اذهو «تكله تغز نإ فيسلا دحك قيرط ىلع ينثعب هنإ يبرو يإ لاق كثعب نمم ًافوخ يكبت

 نيب ىطسولا ةيترلا يف ةماقتسالا نيع يف هللا نيبو دبعلا نيب دتمملا ليوطلا طيخلاك طارصلا
 ربكلا نيب عضاوتلاك نيجلاو ةعاجشلا نيبو لخبلاو ءاخيسلا نيبو ردقلاو ربجلاو ليطعتلاو هيبشتلا
 دومحملاو نامومذم نافرط اهلاثمأو لاصخلا هذهلو دومشلاو ةوهشلا نيب ةفعلاكو ةساسحلاو

 لوقي لازي الف نوؤش رمألا ذإ دئازلا بلط نم تاثدحملا يف امل دحاو نأش ىلع حصي
 امف 1“ :حرشلا] هيَبَّصنأَك َتْقََغ اًدَنو#م :لاق اذهلو بعتو بصن هلك هل دوجولا نوكتف نك : ءايشألل

 ةحارتسا هنأل ةحار بحاص لمعلا يف ناك دقو لمعتسا الإ لمع هنم ىضق الو «لغتشا الإ غرف
 رمألا لهج نم الإ رش مدعلا نأب :لاق امف ناوكألاب كنظ امف نأش يف موي لك نمحرلا ناك اذإ
 لاحملا الإ هذه سيلو نوك ردب فصتملا ىلع زوجي الو نيع هيف ام يذلا مدعلا الإ رشلا سيلف
 حتف حطشلا :لاقو .نايعألا نمضتي يذلا مدعلا فالخبو لاح لك ىلع ضحم رش وه يذلا

 عماجلا فرعي الف عماسلا ىلع سبتلي هنأ الإ حلملا مظعأ نم اذهو حطش امف قحب حطش نمف



 رباكألا دئاقع ناب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءربجلا نحو

 : ىلاعت هلوقب راشإلا اهيلإو دسحلاو ةقدلاب اهنع ريعملا يه طسولا اذه ىلع ةبظاوملاف طسولا

 ةقيقحلا يف وهو يسحلا يورخألا وهف يناثلا طارصلا امأو [١١؟ :دوه] # ترم آنك حقتسَد#

 رورملا داتعا نم لك نأ ىفشي ال مث ” ةنجلا ىلإ نيملسملا قيرط نم وهو لوألا طارصلا ةروص

 ايندلا يف كلذ دوعتي مل نمو ةرخآلا طارص ىلع رورملا هيلع ناه مالسإلا طارص ىلع ايندلا يف

 طارصلا كلذل سوسحم لاثم الإ طارصلا اذه لهو همدن لاطو همدق تلزو هيلع بعص

 ةعرس .بسح ىلع نوكي مهؤطبو ةرخآلا طارص ىلع سانلا رورم ةعرسف ةلمجلابو يونعملا
 ةرابع وهف فيطاطخلاو ببلالكلا نم ءاج امو :لاق اهنع مهئطبو ىلاعت هللا ةاضرع ىلإ مهتردابم

 ةيواهلا ىلإ هبذجت كلذك ايندلا ىلإ اهبحاص بذجت امكف بلقلاب تاقلعتملا ايندلا قئالع نع
 يف هيذؤت تناك امكف هاياطخو ناسنإ لك بونذ رادقمب نوكي :كسحلاو نادعسلا كوش نأ امك

 ىلع فحزلاو وبحلا يف ءاج ام امأو اهيلع رورملاب ةمايقلا موي هيذؤت كلذكف اهيلع فوكعلاب هنيد
 مهف تالازلاو نولازلا امأو تاعبتلاو ملاظملاب سانلا روهظ لقاثت ىلإ ةراشإ وه امنإ طارصلا

 امأو .نيعمجأ انب فطللا هللا لأسن ميوقلا نيدلاو ميقتسملا طارصلا نع ايندلا يف نوبكانلا

 يف نازيملا نوكي الو :ىيبطرقلاو ىلازغلا لاق ةلزتعملا هتركنأو ةنسلا لهأ روهمج هتبثأف نازيملا

 نإو نازيم مهل عفري الو باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا ًافلأ نيعبسلا ثيدحل دحأ لك قح
 يلكلا نازيملا وه نازيملاب دارملاو اولاق مهباسح يف مهلوخد نوكي نأ ريغ نم ىنعملا ناك

 اهلك قئالخلا عيمج نيزاوم عفرتف ةدحاو ةعفر عفترتف قئالخلا عيمج نيزاوم ليصافتل عماجملا

 مكح يضقني نأ ىلإ هتفك يف ةعدوم هلامعأو عفر دق هنازيم دهشي دحأ لكو ةدحاو ةعفر

 ناك ام ةلكاشب .صخش لك نازيم نوكيو :نيدلا ييحم خيشلا لاق .تانزاوملاو تابساحملا

 لعجو نازيملا ةروص ىلع ناسنإلا دسج قلخ دق ىلاعت هللا نإف ايندلا راد ىف هيلع نصخشلا

 تزَولا امِقأَول :ىلاعت لاق ؛لام بناج يأل وهف هتاذ ةمئاق هناسل ل لعجو هلامشو هنيمي هيتفك
 دقو لاق اهيف عوقولاو يصاعملا ىلإ ليملاب ينعي [4 :ندحرلا] 49 كاَريمْلا ارميحم لَو طْسِقْلَأ
 ببس فارحنالاو ءاقيلا بيس لادتعالاق راسيلا ةفكلاب ةواقشلاو نيميلا ةفكلاب ةداعسلا هللا نرق

 اهنكلو ايندلا لهأ نيزاومك رصبلا ةساحب كردت اهلك ةرخآلا نيزاوم نأ ىفخي ال مث :كالهلا

 ةرخآلا يفو ضارعأ ايندلا يف اهنإف ءاوس لامعأل لثمتك يهف ايندلا سكع ةسوسحم ال ةلثمم

 قطن نم هيف امل ةعيرذلا دس باب نم سانلا ضعب ًاصقن هلعج سابتلالا اذهلو عماجلا ريغ نم

 نم ءيش هيلع رهظي مل حتفلا حتف يف ىوقت نمف «ةعيرشلا اهزيجت ال ةعينش ٍظافلأب قولخملا

 رف الو مدأ دلو ديس أنآ :رمألا ذافنإ يف نيكمتلاو ةوقلا بحاص لاق ام ىرت الآ حطشلا

 الإ ميلكلا قعص أ ام :لاقو .هتوخإ ريغ ركذ امو هيبأ عم بدأت فيك هيلحت يف هبدأ ىلإ رظناف

 نم مزلي الو هتوبن ءادأ نم هيلع يقب امل الإ هتقعص نم ميلكلا قافأ امو ميظعلا لبجلا كد يذلا

 فرعاو ملست ملسف سانلا نم ىوقأ نوكي نأ سائلا قلخ نم ربكأ ضرألاو تاومسلا قلخ نوك
 دري مل هنع لأست ىتح هنم تحرب ام هيدل تنأف هدبب كرمأ عيمج ناك نم :لاقو .متكاو رمألا



 ماا قح نازيملاو طارصلاو ضوحلا نأ نايب يف :نوتسلاو نماثلا ثحبملا

 نأل ًاشبك هب ىتؤي لاق امف شبك ةروص يف هب ىتؤي هنأ توملا يف ِةلي لاق امك ًاصاخشأ نوكت

 ماقي نكل ادبأ سوسحملا نازيملا لخدت ال ةنطابلا لامعألا ذإ ةتطابلا ال ةرهاظلا مهلامعأ عيمجل

 ةعافشلا تعقو اذإ هنأ ملعا :هتديقع يف روصنملا يبأ نب نيدلا يفص خيشلا ةرابعو .ىهتنا

 ةدحاو ةعضو ةيليضفتلا بتكلا رئاس تعضو ةيلك ةلمج عضو اذإف قئالخلا عيمج هبتك ليصافتل

 باتكلا عضو ىري ال دحأ لكو ةدحاو ةعفد عضو دق هترئاد دوجو يف هباتك ناسنإ لك دجيف

 ةعفر عفري قئالخلا عمت نيزاوم ليصافتل عماجلا ىلكلا نازيملا كلذكو هل الإ باسحلاو

 هلامعأو عفر دق هنازيم دهشي ٍدحاو لك ةدحاو ةعفد اهلك قئالخملا نيزاوم رئاس عفرتف ةدحاو

 تلق يلكلا نازيملا ىلإ ترظن نإف تابساحملاو تانزاوملا ممكح يضقني نأ ىلإ هتفك يف ةعدوم

 فرعي ناتفكو نآسل هل نازيم لكو :اولاق ريثك هنإ تلق كلذ ليصافت ىلإ ترظن نإو دحاو هنإ

 لوق نازيملا يف عضوي ام رخآو نيدلا ييحم خيشلا لاق .اهفحص نزوت نأب لامعألا ريداقم اهب

 ؟هلل دمحلاك نازيملا المت هللا الإ هلإ ال نكت ْمَْل ملف :(تلق نإف)

 لامعأ نم لمع لك نأل هلل دمحلاك نازيملا المت هللا الإ هلإ ال نكت مل امنإ :(باوجلاف)

 الإ هلإ ال لباقي الو هتنزاوم ىف ربخلا اذه لعجيل هلباقي هدض نم رخآ لمع نم هل دب ال ريخلا

 يصاعم عم ديحوتلا فالخب ًادبأ نازيم يف كرشو ديحوت عمتجي الو هدض وه ذإ كرشلا الإ هللا
 كرشأ نإو كرشأ امف ًادقتعم هللا الإ هلإ ال لوقي ناك نإ دبعلا نأ كلذ حاضيإو ءمالسإلا لهأ

 ةعستلا تالجسلا بحاص امأو :نيدلا ييحم خيشلا لاق .ىرخألا ةفكلا يف اهلداعيو اهلباقي

 نم ًالجس نيعستو ةعستلا ةلباقم يف هللا الإ هلإ ال عضوتف تائيس اهعم لمع امنإو طق أريخ اهعم

 نإ لوقي فيك ًافروصوم هلعج نم ىرت الأ ءءامسألا فالخب تافآلا نم هيف امل تافصلاب ربخ
 نأ ًافوصوم هلعج- نم ملع امو عيرشتلا لهأ دنع عينش فوؤملا ظفلو افوؤم ناك كلذك نكي مل
 هتاذل هلامك نكي مل نمو ءفرصلا صقنلاب اهيلع مكح فصولا ىلع اهلامك فقوت اذإ تاذلا
 .دئاز رمأب سيل دحاو لك عامجإب قحلاو هتافص ىلإ هلامك رقتفا

 رتس ام رسلا نم ىفخأو هنيبو كنيب ناك ام رسلاو رارسألا تناك ام رايغألا الول :لاقو

 ديعب نمم بيرق ديعبلا بيرقلاب هفصو ديحوتلا لهأ هدقتعي ام بجعأ ام :لاقو .هنيع كنع
 تاماقم نم سيل لاصتالا :لاقو .ديبعلا عيمج ىلإ 17 :قت # ديرولا لح ني برقأ وه ؟نمع



 اتي ند كيو 2 كل ا و ةيقلا ُى 2 مْسيِزَوَم ْتَلَثَت 56 1 :ىلاعت

 رسب رهط ةمايقلا موي نازيم نأ ملعا [4_ مل :فارعألا] لكلا نوُميظي اًنياَكي اك امي ميش

 وهف هنيزاوم تلقث نمف ةيعيبطلا ماسجألا يف نورشنيو نورشحي امنإ مهنأل لقثلا نم قلخلا ةأشن
 ًانسح ديعسلا اذه لعف دقو كلذ قوف امف فلأ ةئام ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأل كلذو ديعسلا
 ايش لعق هنأل كلذو يقشلا وهف هنيزاوم تفخ يذلا امأو «هنطاب يف ًانسح دارأو هرهاظ يف

 آلإ نزولا ىف ذ ىلاحت قحلا ربتعي ملو ديعسلا نأزيم لقت ىلإ ةبسنلاب هنيزاوم تفخف ةدحاوب ةئيسلاو

 ريغ ةئيسلا نوك عم يقشلا قح يف ةفيفخلا ديعسلا ىقح يف ةليقثلا يهف رشلا ةفك نود رب حلا ةفك

 يقشلل ةقيفخلا اهنيعب يه ديعسلل ةليقثلا ةفكلا نأ ملعف هريخ ةفك تفخ دقف اذه عمو ةفعاضم

 نم ىلاعت هللا هجرخي يذلا وأ تالجسلا بحاص لثم ةيلكلاب همدع وأ ريشلا نم اهيف ام ةلقل
 هل ءيش ىنميلا ةفك يف سيل اذه نإف تارتفلا لهأ نم ديحوتلا ىوس طق ًاريخخ لمع امو رانلا

 :خيشلا لاق . لمعت هيف هل سيل يذلا يرورضلا ملعلا نم لصاحلا طقف هلل ديحوتلا هدنع امنإو

 يف ًانايب ديزي ناكل رشلا ةفكو ريخلا ةفك ًاعم نيتفكلا ةفخلاو لقثلا يف ربتعا ىلاعت هللا نأ ولو
 نزو مكح اذه ًارش وأ ناك ًريخ كاش الب ىرخألا تفخس تلقن اذإ نيتفكلا ىدحإ نإف كلذ

 ةفكلا يف هلمعو نيتفكلا يىدحإ | يف وه نوكي نأب هسفن دبعلاب نزولا عقو اذإ امأو لامعألا

 حانج هلل دنع زي الف ةمايقلا موي ميظعلا نيمسلا لج لجرلاب ىتؤي : ثيدح هيلإ راشأ امك ىرخألا

 يف لامعألا نأل كلذو لفسأ ىلإ هلمع لزن هنازيم لقث نمف اذه ريغ رخآ نزو كلذف .ةضوعب
 لاقو هتمأل قاشلا لمعلا عراشلا هرك كلذلو رانلا اهلحم قاشملاو سوفتلا قاشم نم ايندلا راد

 عفترتو رانلا بلطت لزنت هانركذ يذلا اذه لمع ةفك تناك !ذهلف نوقيطت ام لمعلا نم اوفلكا

 نازيملا ةفك لقثت يقشلا نأ امك ولعلا اهل ةنجلا نأل ةنجلا لخديف اهتفخل اهيف وه يتلا ةفكلا
 1( يراك ُمُتأَم» :ىلاعت هلوق وهو رانلا يف يوهيف هلمع ةفك فختو اهيف وه يتلا
 يف لكنلاب ةفوصوملا نزولا نم عونلا اذه يف ةربتعملا يه لمعلا نازيم ةفك نأ ملعف [5 : ةعراقلا]

 :ىلاعت هلوق وهو اهبحاص لقثل يقشلا قح يف ةفخلاب ةفوصوملا يهو اهبحاص ةعفرل ديعسلا

 لامعألا امنإو ةيلثملا لزنملا باتكلا يفف يبغ الإ اذهب لوقي ال يبنجأ هب لصتي فيك لاجرل
 هئافش يف ى يسي بيبط الو هئادل ءاود ال ضرم وهو لولعم وهف لولحلاب ناك ام : لاقو . ةينلاب

 كتبثأف هب عمسي يذلا هعمس تنك" :هلوق ىرت الأ هنيعو كنيع تبثأ دقف هنيبو كنيب لصف نم

 مهف لولحلاب نولئاقلا امأو داحتإلا لهأ الإ داحتالاب لاق امو كيلع لديل كيلإ ريمضلا ةداعإب

 نمو لعف ام معنف لصف نمف ًالحو ًامارح اونيعو ًالحمو ًالاح اوتبثأ مهنإف لوضفلاو لهجلا لهأ

 ال دحاولاو أزجت اذإ الإ هسفن لصت ال دحاولا ءيشلاو لصف هنأب هسفن ىلع دهش دقف لصو
 .هتاعوتصم الإ مث امو هتاذ ىلع دئاز رمأب الإ ماسقنا هيف حصي



 مل قح نازيملاو طارصلاو ضوحلا نأ نايب يف :نوتسلار نماثلا ثحيملا

 يذلا لقثلا نم مهرازوأ مهيطعت ام الإ تسيلو ١[ :ماعنألا] 4مضروُهُظ لع مها تلمع مَ
 نأو تانسحلا ةفك هيف ربتعي اهضعبب لامعألا نزو نأ كلذ لصاحو .مئهج ران يف هب نووهي

 ىلاعت هلوق يف ةئامثلثو دحألا بابلا يف لاقو .ىهتنا لمعلا ةفك هيف ربتعي اهلماعب لامعألا نزو

 نالقثلا هب نزويل نازبملا ىلاعت للا عضو امثإ [7 :نئحرلا] 4 تاّريمْلا َمسْوَو اَهَعَْر كََسلأَو#
 نارسخلا لجأ نم طيرفتلاو طارفإلاب يأ [ه :ننحرلا7 4( نائل ىف امم الآل :هلوقو
 نازيملا ناسل ناسنإلا ذإ ناسنإلا ةأشن لادتعا لثم يأ [4 :نئحرلا] 4؛ِطَسِقْلاِب َتْرَوْلا اسيقأَو#

 ىنخي ال مث لضفلاب الإ نيتفكلا ىدحإ حيجرتب اوطرفت ال يأ [؟ :نلحرلا] 4نآَِمْلا أوريع الو#
 نيب عمجيأ لقثلاو ةفخلاب هفصو اذهلو نابقلا لكش ىلع لامعألا هب نزوي يذلا نازيملا نأ

 نوكي ال كلذو لاجرلاب نزوي ام نيبو [0 :نئحرلا] «ِناَبَسحب# : ىلاعت هلوق وهو يددعلا نازيملا
 نم امأو ءادعسلا قح يف هنيزاوم تلقث نم امأف لاق لب نيتفكلا نيعي مل كلذلف «نابقلا يف الإ

 ةفك تلقث نم امأو :لاقل نيتفكلا نازيم هب دارملا ناك ولو ءايقشألا قح ىف هنيزاوم تفخ

 نازيم نيع وه ىلقثلا نازيم الول هنأ ملعف اذك وهف هتاتيس ةفك تفخ. نم امأو اذك وهف هتاتسح

 اذإ ًاضيأ لقثلاب تائيسلا ةفك فصول نيتفك اذ ناك ولو نيتفك اذ ناكل نايقلاك هنأو ةفخلا

 نابقلا لكش ىلع نازيملا اذه نأ انفرع طقف ةفخلاب الإ اهفصي مل املف تانسحلا ىلع تحجر

 يلاعت قحلا نوك كنقعل برقي امم :«تاحوتقلا» نم نيعستلاو عساتلا بابلا يف لاقو .ىهتنا

 داجيإ ىلع ًارداق ىلاعت قحلا نوك ًاضارعأ هنوك عم ةمئاق ًاروص مدآ ينب لامعأب ةمايقلا موي يتأي

 لجو زع هير ديعلا ىريف لاحملا داجيإ ىلع هلايخ ةردق هسفن نم دهشي ناسنإلا نوكو لاحملا
 هل ملعت ال نمل لايشلا لعج دقف ىلاعت ّىحلا ةهج يف لاحم كلذ نأ عم ةروص يف مانملا يف

 دقف «قلاخلاب فيكف قولخم هنأ عم اذه هتبتر لايخلا ناك اذإف انكمم لاحملا درو ةروص ةروص

 امم كلذكو طسقلا ةماقإل كلذو ًاضارعأ اهنوك عم نازيملا يف لامعألا عضو ةحص كل ناب
 ةياغ يف يأ حلمأ شبك ةروص يف ةبسن هنوك عم توملا روصت لامعألا نزو كلقعل برقي

 لقعلا مكح نيأف رودقم لاحم !ذهف سانلا عيمج فرعيل كلذو ضيبألا حلمألا ذإ حوضولا
 هباتك نم نيثالثلا بابلا يف ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا ةرابعو . كلذ يف لاطأو هليوأت داسفو

 كلملا وه ىلاعت هللا ناكو ءازج راد ةرخآلاو لمع راد ايندلا تناك امل هنأ ملعا :«لوقعلا جارسا

 لمأتف داحتالاو لولحلاب لوقي هنأب هللا همحر خيشلا ىلع ىرتفا نم هللو بذكف :(تلق)
 . ملعأ هللاو

 نم وأ حاكن نم ناك ءاوس لسانتلا ببس لصاوتلل لسنلا عطقنال لصألا عطقنا ول :لاقو

 حالطصالا عقو اذه ىلمم هلصوو هلضف وه هنيبو هنيب ميظعب هنيع ريغب ترظن نإ :لاقو .حافس
 ةلملا نم سيل :لاقو .داتعملا ضيحلاو رهطلا يف ءرقلاك دادضألا ءامسأ نم وهف حارشلا دنع
 اذاملف انأ الو ناك دق ىلاعت هنأل ةلع انل نوكي نأ حصي ال ةلملا لهأ دنع قحل اذإ ةلعلاب لوقلا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا ا

 امب ٍءىرما لك يزاجي لب المع نسحأ نم رجأ عيضي الو ًاتيش * سانلا ملظي ال يذلا لدعلا

 لاق هلدعل ًاراهظإ مهتاتسحو هديبع تائيس هب نزوي ًالدع ةمايقلا يف انزيم ىلاعت بصن ؛ بسك

 ني كح لاكني تاك نو انيس سنع مم الف وسبا ِرْوِب طنقلا نول عقول :ىلاعت
 :ىلاعت هلوقك نييبتلل تلخد نمو لدرخ ةبح نزو ناك نإو يأ [؟ :ءايبنألا] أهي اَنيَأ ٍلوَرَح

 مسق هنأك لدرخ ةبح نزو ناك نإ هانعمو ضيعبتلل اهنإ ليقو ١ :درهل 5ُ4زع ولا ْنِي ل انإ»
 نإو ىنعملاو ةبح نوعبرأو ٍنامث مهردلا نأ امك اهتابح يه ًالثم ًاءزج نيعبرأو ةينامث ةلدرخلا

 مكسفنأ اوبساح :ًاعوفرم ثيدحلا يفو ةدحاو ةلدرخ نم اءزج نيعبرأو ةينامث نم ءزج نزو ناك
 مهول اًدإَو# ىلاعت هلوقك مكلامعأ نزوت نأ ينعي «اونزوت نأ لبق لامعألا اونزو اوبساحت نأ لبق
 اهريداقم اوفرعت لامعألا اونزو ىنعمو مهل اونزو وأ مهل اوثاك يأ [7 :نيففطملا] #َحْهْوَرَ وأ

 . مكتاقوأ ىلإ ةسياقملاب

 ةفك لك ناتفكو ناسل هل نازيم ىف تائيسلاو تانسمحعلا نزوت :لاق سابع نبا نعو

 ذعموي نازيملا بحاصو :هنع هللا يضر ةفيذح لاق .ةملظ نم ةفكو رون نم ةفك ايندلا قابطأك
 وهو نازيملا ةفك يف عضويف ةروص نسحأ يف هلمعب ىتؤيف نمؤملا امأف مالسلا هيلع ليربج وه
 :هلوق يف حلفملا وهو كلذب فرعيو ةنجلا ىلإ لقثتف ةضللا لقثتف هتائيس ىلع تانسحلا ةفك لقثتف قحلا

 يف عضويف ةروص حبقأ يف هلمعب ىتؤيف رفاكلا امأو 1٠١5 :نونمؤملا] 4َنمِلْيمْلا ْمُه كيلا
 هلل نإ» ًاعوفرم ثيدحلا يفو كلمعب نحلا هل لاقبف رانلا يف هنزو فخيف لطابلا و وهو هنازيم

 لقث نإف هلمع نزويف نازيملا يتفك نيب فقوي ىتح مدآ نباب ءاجيف نازيملاب الكوم اكلم ىلاعت

 ناك الو ًالبلد ناك ام هقراف ولو هلولدم ليلدلا قرافي ال امك هلولعم قرافي مل ةلع ناك نم ؟انعلا

 ليلدلا حضاوب لولعم ةلعلاب لوقلا ةلدألا هيطعت ام لهج نم الإ ةلعلاب لاق امو ءًاليلع رخآلا
 ام :لاقو .لمؤملا دوصقملا رهو للعت ال هدابع يف قحلا ماكحأ نإف ليبس هتفلاخم ىلإ سيلو

 لكأ لجآلا ىلع ليلد لجاعلا يف انيلع اهظيغف ؛ظيغلا نم منهج سفنت الإ ظيقلاو ءاتشلا رهظأ
 اهرورح نم انه نمؤملا بيصي ام نوكي نأ وجرنف ًاضرق انيق هللا اهضرقأف ًاضعب اهضعب
 هنع دومخلاب ايندلا يف اهضرتقا نم تزاج دقو اهريعس نيبو هنيب ةمايقلا يف لوحي اهريرهمزو
 ءاضقلا نودقتعي مالعألا ءابدألاف .يبهل كرون أفطأ دقف نمؤم اي زج :لوقتف ىرخألا يف

 الو ةهجلا ىلاعت قحلل ةيفقولاب ناميإلا نم مزلي ال :لاقو .ىضم ام ىلع مهسوفن نوبساحيو

 .ىرولا نم ةنسلا لهأ عم نكو ىرت ام رظناف تتبث دق ةيقوفلاو تدرو ام ةهجلا هبشلا مازلإ

 امنإ [؟5 :نمحرلا] وأم يف ره موي َّلُك# نمحرلا ةروس يف لزن نيكمتلا ىلع ليلد نيولتلا :لاقو
 نولتت موي لك :لاق نم لوقل ىغصي الف ةكرحلا هيف نأل ةكربلا هيف ليللا نم رخآلا ثلثلا ناك
 .شقانت الو ملسف شحاوفلا مرح هنأ عم هلاعفأ دوجولا يف ام عيمج :لاقو نسحأ كب اذه ريغ

 اهراوإط :لاقف مكدقع يف ىلاعت هسفن ديق «!ولح وأ اولحتراف اولمت ىتح لمي ال هللا نإ» :لاقو



 <41 قح تنازيملاو طارصلاو ضوحلا نأ ثايب يف :نوتسلاو نماثلا ثحبملا

 :ثيدحلا يفو «ًادبأ اهدعب ىقشي ال ةداع دعس ًانالف نإ الأ هتوص عفرأب كلملا ىدان نازيملا
 رياطت دنعو لزي مأ وجنيأ رظني ىتح طارصلا دنع هدلوو هدلاو نع ءرملا لخشت نطاوم ةثالث»

 تايآلا نم اهلاثمأو هذهف «فخي مأ لقثيأ رظني ىتح نازيملا دنعو لئامشلاو ناميألا يف بتكلا

 نزو ةيفيك هل نيركنملا رودص يف جلجلتي امنإو نازيملاب نزولا ةحص ىلع لدت رابحألاو
 ىنعملاب ىنعملا موقي الو ًاضيأ ناينعم ةفخلاو لقثلاو تينف تضرع ًاضارعأ اهنوكل لامعألا
 نأ ةلأسملا ةصالخو ءاوشع طبخ ةلأسملا هذه ىق سانلا طبخ دقو اهباحصأ تافص لامعألاو

 ةفلتخم تالآ كلذل لعج دقو اهريداقم روهظ وه امنإ ءايشألا نزوب دوصقملا نأ ناسنإلا فرعي
 بكاوكلاو سمشلا تاكرح ريداقم ةفرعمل بالرطسالاو لامحألا لاقثأ ةفرعمل ناّبقلاو نازيملاك
 ءازجلا نم اهلاثمأب لياقتل اهريداقم روهظ وه ةمايقلا ىف لامعألا نزوب دوصقملا انه اه كلذكف

 ءايشألا يف يناعملا ريداقم نافرعل تعضو تالآ ايندلا يف ىرن نحنو ًاباقع مأ ناك ًاباوث

 حيصف هب فرعي وحتلاكو هرسكنمو هفحزنم نم رعشلا حيحص هب فرعي ًانازيم لعج ضورعلاك
 يتلا مهاوق ريداقم هب اوفرعيل ثادحألا نم ءايوقألا هعقري يذلا رجحلاكو «هنوحلم نم مالكلا

 ىلاعت هللا لعجي نأ دعبي ال كلذك مهنع ةلصفنمب يه تسيلو مهئاضعأ يف ىلاعت هللا اهقلخ

 اهب فرعيف ضارعأ يه يتلا لامعألا نزول ةحلاص ةسوسحم ةلأ ةمايقلا مويل طسقلا نازيملا

 الو ىلاعت لاق امك ناودع ريغ نم اهريداقمب نوزاجيف اهباحصأل تائيسلاو تائسحلا ريداقم

 رجع نمو هب ناميإلا بجوف عرشلاب هب دروو لقعلا يف زئاج كلذ نأ تملع دقف ًاليتف نوملظت
 ملعف . ملعأ ىلاعت لاو هئارظنك لجو زع هللا ىلإ كلذ ملع لكيلف هتيفيك ةفرعمو كلذ لقعت نع

 يطعيأ كلذو لمي الو ةحلاصلا لامعألا نم رثكي ن أ باسحلا موي نم فاخ نم لكل يغبني هنأ

 رظن نم :لاقو «بيرلا نع مكل اجورخو بدألا ىلع مكل ًاهيبنت 4٠[ :ةرقبلا] 4« كيب ٍقوَأ ت6 بج

 كايإف هكيرحتب ال هتكرحب كرحتف هلصأ نم نوكسلاو ةكرحلا يف همكح نأ ملع هلظ يف

 فيح بحاص لدع نِإو فيسلا ماق نم قطن ام لك يف قدص قحلاب ماق نم :لاقو .عادتبالاو

 قيرطلا :لاقو .دئاوفلا دبعلا مرحي دساف لصأ هنأل لوذخم هبحاصف لولعم لصألا ناك اذإو

 .قيرحلا باذع نم جنت قيفرلا ريختو فيرطلا فرعاف ةداعس وأ ةواقش ىلإ امإ ةداقو ةقاس

 قلطم هداوج دارجلاو ٌقلغم هباب ليخبلا نإف داوجألا باب ىلع الإ دراولا رثكت ال :(لاقو)
 ام هنإف فدوه وو هدجو ةحص ىلع ليلدلا وهف هدوج لاح يف هدوج دوهش نع ميركلا ىن دف اذإ

 رمألا اذه يف هلامعتسا يف رجألا هلف اذه عمو ىحلا نئازخ يف مهل ناك ام الإ لخلل ىطعأ
 ىدعتي ال :لاقو اذ ملعاق اذإ ةنملا ذإ داح امف دايعلا ىلع ًالضضف هل نأ ليختو داجو مركت نمو

 الف رئاجلا مكاحلا هدر نإو قحلا هيضمي قلخلا يف يلولا هب مكح امف ميلعلا هبتر ام ٌميكح طق

 : لاقو .داحلإلا لهأ در نم دب الف داعيملا فلخي ال وهو هدعو قدص نم هنإف هدر ىلإ تفتلي

 ىلجتي ةرات «قحاللا وهف انيلع ىلصي يذلا وهو قباسلا وهف هعم ءيش الو قحلا ناك دق

 نم و هنكلو داسفلا هيلع فيخ دايقلا لهس ناك نم :لاقو .رخآلا همسا يف ةراتو لوألا همسا
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 نم هرهظ ىلع حرط هماصخأل هيطعي ءيش هعم نكي مل اذإ ملاظلا نإف ةمايقلا موي هماصخأ اهنم

 كلذ نع نولفاغ نحنو ميظع رمأل الإ انتلخ ام هللاوف رانلا يف هب فذق مث همصخ تائيس

 صاوخلاب ايلع يديس تعمسو .ميظعلا يلسعلا للاب الإ ةوق الو لوح الف ةحراسلا مئاهبلاك

 تراص ولو انلاثمأ لامعأ نإف هنيع يف هلامعأ طق رثكتسي نأ دحأل يغبني ال :لوقي هللا همحر

 هللا لأسن اهيف هلل صالخإلا مدعل ةرذ لاقثم يورخألا نازيملا يف ذ اهنم لصحتي ال اميرف لابجلاك

 . نيمآ نيمآ نيمآ ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يفانب فطللا

 نيح نم ةرخآلا رومأ نم اهنع باغ امم ريثكلا كاردإ نع لوقعلا زجع نايب ىف :(ةمئاخ)
 هللا هصق امم كلذ دعبو رانلاو ةنجلا ىف قلخلا رارقتسا ىلإ تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا لدبت

 الإ مهللا هيف هللا ملع ىلع كلذب ناميإلا الإ نآلا قلخلا عم سيئو ةياهن ال ام ىلإ انيلع ىلاعت
 :هنع هللا يضر ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لاق . ففشكلا رونب هصاوخل ضعب لجو رع هللا ديؤي نأ

 لقاعلل يغبني نكلو ادج رسع اهنم باغ امو ةمايقلا لاوحأل لقعلا روصت نأ هللا كمحر ىلعاو

 ىلا ٌرُمَرل ىلاعت لاق مهب اهرمعو ضرألا يف فئالخ هتيرذو مدآ لعج ىلاعت هللا نأ ملعي نأ

 :دوه] ©اهق ع ضلا حم : أَن ٌرْه#9 ىلاعت لاقو [118 :ماعنألا]7 «ضيألا تيلَح ْمُكحَلَمَج

 دقو مهشاعم ا اهب نوربدي ةلآ لك نم مهاتآ ةفالخلل مهحشر امل ىلاعتو هناحبس هنإ مث ١[

 لقعلا ناكف مهل ةليضف قطنلاو لقعلا ىلاعت هللا مهاطعأف ةرخآلل ايندلا يف ىلاعت هللا مهقلخ

 ام بسح مهداعم بابسأ ةئيهتو ايندلا يف مهشاعم ريبدت ىلإ امهب نولصوتي نيتلآ مهل قطنلاو
 قح لجو زع هللا ةفرعم نع ةزجاع لوقعلا نأ امكف مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا هب تءاج
 لاؤس نم اهمدقتي امو ةرخآلا لاوحأ نم اهنع باغ ام كلذكف اهنع بيغ ىلاعت هنوكل ةفرعملا

 مكح نمف قالخألا مراكم نم دايقنالا قلطم سيلف قافتالا مكحب الإ داقنملا دعسي ام دانعلا

 اهنإف ةينافلا رادلا هذه يف ريثأت هتمهل رهظي مل ةيلاع هتمه تناك نم :لاقو .منغو ملس ملعلا

 هقحتسم ىلإ ًاقح لصوأ نم نإف هب ركمي دق روكشملا :لاقو .اهئانف نع لحرتو اهئانفب ىنفت

 امل ركشلاب ةدايزلا هللا نرق دقو «لضف الو لدب الو ركشلا عقو مالعف هقح بجاو هيلإ ىدأ دقف

 .ركملا نم اهيف ملع

 نإو رساخلا وهف نيتمؤملا نم هسفن ىلع رثآ نمو ًاعنم ناك نإو لدب هلك هللا ءاطع :لاقو
 ديعلا تعقوأ ىرعدلا نكل هللا قمححو هارتشإا نمل عيبملاو هللا نم هيت عاب لق نمؤملا نإف 2-5

 وهف ةلقتسم ًائيع نوكلا ىأر نم :لاقو .كسنج ءانبأ ىلع اهل ًامدقم كسفنب أدبا ىولبلا يف
 دوجولا ىف هل امو مدقلاب ملاعلل ىتأو لزي عمل ملاعلا نأب لئاقلا الإ للعلاب لاق اه ةلغ بح ا ص

 ملاعلا دك عقاو لب نكمم مدعلاو مدعلا هيلع لاحتسال مدعلا ملاعلل تثبت ول مدق يبوجولا

 نابسحلا لهأ الإ نايعألا ددجت فرع امف ديدج قلخ نم سبل يف ديبعلا رثكأ نكل عماجلا

 يجنزلا داوسب هلعجل ضرم بحاص هنأ هيف فوسليفلا ليختو ضرعلا يف يرعشألا كلذ تبثآو



 الا قح نازيملاو طارصلاو ضوحلا نأ نايب يف :ثوتسلاو نماثلا ثحبملا

 بتكلا ةءارقو نازيملاو طارصلاو رشنلاو رشحلاو ثعبلا ةيفيكو امهباوجو ربقلا يف نيكلملا

 ةهج ريغ يف لجو زع هللا ةيؤرو اهقئاقحب رائلاو ةنجلا فاصوأو ةعافشلاو ضوحلا ةيفيكو
 يتلا مالالاو باوثلا تاذل ليصافت نم كلذ ريغو فرح الو توص ريغ نم ىلاعت هعالك عامسو

 هنم هللاب ذوعت ريكألا عزفلا ملأو ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا ةذل اميس ال سوفنلا اهيف قرغتست

 يهنلاو رماوألا ليصافت اهب كردي دبعلل ةلآ وه امنإ لقعلا ذإ هكردب لقتسي ال هدرجمب لقعلا نإف
 نع ةنسلألا :لوقي نيفراعلا ضعب ناكو هدسافمو شاعملا حلاصم اهب فرعيو فيلكتلا راد يف
 ةسيتحمم اهيناعم كرد نع لوقعلاو ةَسّبَّْخُم ةيورخألا رومألاو سدقملا تاذلا قئاق>- نعو كلذ
 برقي امب لاسرإلاو لامجإلا قيرط ىلع الإ ةرخآلا رومأ نعو هللا نع لف عراشلا انربخي ملو

 لقعلا ةياغو اهب ناميإلت ًاباجيإ ةلمجملا ىلع اهب انربخأ هنأ قطنلا ةياغ ناكف ماهفألا نم هاتعم
 ةلسرم لقعلا اهزاجتساو ةلمجم قداصلا اهب انربخأ اذإف هتلاحتسا وأ كلذ زيوجت نع ثحبلا

 اهتايفيك نع ثحبلا نع ركفلا فك انيلع بجي هنإ مث اقح اهل داقتعالاو ًاتدص اهب ناميإلا بجو
 نع رصيلا نأ امك ءرودصم كلذ نع ركفلا نإف اهقئاقح كرد يف عمطلل فوشتي نأ نع هعدرو

 هت لاح يف ءيشب ةرخآلا لاوحأ نم ءايلوألا ضعب فشاكي نأ الإ مهللا دودرم توصلا عامس

 ذئنيح هنأل للقعلا بولغم قطنلا بولسم نوكي تقولا كلذ يف هنإف قحلل هدوهشو قلخلا نع
 : رعاشلا لاق امك لوقعلا اهيلإ يهتنت الو فورحلا فورظ اهل عستت ال ًارومأ دهاشي

 رصاق هيناعم نع افرح نيرشعو ةعست جسن نم طيخ ًاصيمق نإو
 جرد يتلا ضماوغلا نم ريثك هل فشكنا ىنعملا اذه لمأت نمو :رهاط وبأ خيشلا لاق

 .بهذلا ةرفصو

 :كلاحترا كتماقإ يفو كلام- كنامز فوخلا لك .فوخلا هنمو فيس تقولا :لاقو

 دقل :هل ليق امل أرس دبعلا متك ولو :لاقو ريطت عولقلاو سولج موقب ةئيفس ريسك اذه اي كريسف

 ةدش نم كتنتف الإ يه نإ ًابولغم ميلكلا ناك ام ًانوزخم رسلا كرت ولو أركن الو أرمإ ائيش تئج
 حارو ءديقلا نم جرخو حارتسا سئي نم رطاخلا قلعت رضاحلا باذعلا :لاقو .قوذ نع قوشلا

 نوكي ال سنألاب سنألا دعب ةيدضلاو دض لثملاو لثامم لكاشملاو لكاشملاب الإ نوكي ال سنألا

 رادلا هله يف ةرمخلا تمرح امنإ :لاق .نورهطملا الإ هسمي ال نونكملا باتكلاو نوتفملا الإ

 ثيح نيبراشلل ةذل يهو اهتاطلس ةوقل ايندلا يف تمرحف راتسألا عفرتو رارسألا يدبت اهنأل

 .ناسحإلا ماقم اهلو نانجلا راهنأ ذنأ يهو ةمركم ةرخآلا يفو ةمرحعم ايندلا يف اهنكل ءتناك

 الإ فلوخ امو هملعب الإ ىصع امو ديري ام لعفي هنأل رمأب هبر ىلع دبعلا عطقي ال :لاقو
 .ةعاسلا مايق ىلإ هعاطأ نم مكح كلذكو .«همدكحب

 راتلا لهأ يف لقعلا فرصتي وهو ةوهش وه امنإ فرعي ٌلقع نانجلا لهأل سيل :لاقو
 لقعلا حلا هب فصتي مل اذهلو قلخلا تافص نم لقعلا هليوعو اهب نكاسلا نزح رثكي هبو هليقم
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 مهتبقاع ناكف لاني ال ام لاني نأ يف ًاعمط اهعسو يف سيل ام مهلوقح نيفلكم نومدقتملا اهيلع
 ماركلا ةكئالملا طخب ةبوتكملا بتكلا تاصرعلا لهأ ةءارق ليبقلا اذه نم نأو «لالضلاو ةريحلا

 سو ةكئالملا طخ اهنأك رقت ال ىتلا ةباتكلل لاقي اذهلو ايندلا لهأ ةباتك فالخب اهنأ كش الو

 اهبورشمو اهموعطم ةنجلا ميعن نم ةريثك تاذل كاردإ نم ىلاعت هللا قلخي ام ًاضيأ كلذ
 يف ةحيحصلا راشسألا هب تدرو امك ايندلا يف دجوت ال ةلاح نع اهحوكتمو اهسوبلمو اهمومشمو
 تاذللا اهب كردت ىتلا تاكاردإلا نم ًائيش ىهاضت ال اهتاذب تاكاردإلا كلتو لامعألا باوث
 لوقعلا لكت ةبيجع تاصاصتخا اهل نإف ةيمستلاو ةيسنجلا يف اهلكاشت تناك نإو اهنإف ةيويندلا
 هئامسأب الإ ايندلا يف ام هبشي ءيش ةنجلا يف سيل امهنع هللا يضر سابع نبا لوقو ءاهكرد نع
 يف دجن ال ايندلا يف تاكاردإلا كلت مدعلف :رهاط وبأ خيشلا لاق .بابلا اذه يف ريبك لصأ
 دجي ال امك ةنجلا يف ةدوعوملا تاذللا نم كلذ ريغ الو ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا ةذل انسفنأ

 لي هلوق ةلمجلا هذه ىلع ليلدلاو :لاق كلذ كاردإ هل قلخي مل هنأل هاجلا ةذل هابص يف يبصلا

 رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ العو لج ةزعلا بر نع

 «وفتأ هيك ني مث أ ات ىثذت كتم الط ىلاعت هلوق أرق مث هيلع متعلطا ام هلب رشب بلق ىلع

 ال لقعلا نأ كل حص دق ذِإو ةرخآآلا رومأ اوركنأف ةفسالفلا اهيف تلض ةطش هذهو [30 :ةدجسلا]

 هاري ال ام سيقي نأ هتياغ نأ تملع اهرارسأ ىهتنم غلبي الو ةيبيغلا ءايشألا قئاقح هنك ىلع علطي

 اهللع ةفرعم نع لقعلا زجعي ءايشأب عئارشلا تءاج دقو ءامهنيب نوكي هبش ىندأب هاري ام ىلع
 ةرخآلا يف رشنلاو رشحلاك اهب ناميإلا انيلع بجو اهتزاجإب لقعلا مكح اذإ نكلو اهتايفيكو
 جرد دقو :تادابعلاو عئارشلا ريداقم ةفرعم يف لوقلا كلذكو ىلاعت هللا تافص يف مدقلاو هجولاك

 ىلت ىتلا ءامسلا ىلإ ىرس هلوزن قحلا :لاقو .لقعلا رثأت فيلكتلا لاز اذإف «فيلكتلا هلآ

 عمسيو نولوقيو :لوقيو .رافغتسالاو راكذألاب هنورماسيو لاونلاو لاؤسلاب مهرماسيف ىرولا
 فيلكتلا لزن ام حئاصملا الولو فيعض قولخملا لوقعلا بابرأ دنع لوزنلا ىنعم اذه نوعمسيو
 لعجو اهاتأ ام الإ ًاسفت فلك ام هللا نإف ثعمج ام لكب لمعلا كمزلي الو تعطتسا ام هنم ذخف

 حارسلا ىلإ سوفنلل ًابيس هلعجو حابملا هماكحأ يف عرشو اهالوت نيح أرسي رسعلا دعب اهل
 هحزامي امق رسي هللا جرد عراشلا جهنم ىلع نم الإ جرحلا عفري نيدلا يف لاق ام حاورتسالاو

 ا تمم ل لاقو .ةملظ يف ةمايقلا موي ثعب ةمألا هذه ىلع ددش نمو ءرسع

 هيدي يف لزت ملو هيدل جرب ام رهو هيل عججري :ليق فيك [7* :درهز ديك كحل محب هلام
 تاهجلا رثكأ نم تاهبش يهو ةمهوم تارابعو ةلفقم باوبأو ةلدسم روتس

 هقحب مايقلا نمؤملا ىلع نيعتي لزان فيض ذئنيح وهف قحلا دوهش بلقلا حمل اذإ :لاقو

 الف هيلع لزنملا ال لزانلا لغ مومعلا يفو هيلع لزانلا ال بلقلا ردق ىلع نوكت ةماركلاو
 . ةلصاوم هنيبو اننيب حصي مل ةلماعملا هذهب قحلا انلماع ول اننأل مهلزانم سانلا اولزنأ كنبجحي
 «:كوْبَم نأ ةكيبي اًهَرَأَو# حلا نم هودقتعا ام الإ اودبعي ال نأ قلخلا ىلع قيقح :لاقو



 5 قح نازيملاو طارصلاو ضوحلا نأ نايب يف :نوتسلاو نماثلا ثحيملا

 اهقئاقح نع ثحببلا نع مهباحصأ اوعنمو ًامزج اهب قيدصتلا ى لع مهل نرعباتلاو حلاصلا فلسلا

 ملو فيك الب تءاج امك اهوءرقا اولاقو هيف ضوخلا نع يهنملا ردقلا رس ملع ىلإ اهودرو

 نم دهعلا برقو مالسإلا ةضاضغل كلذو اهتبالصو اهتوقل ايبس مهدئاقع ىلإ هيبشتلا دجي

 مث لوألا نرقلا جرد نأ املف ليربج طبهمو ليزنتلا ةدهاشمو يحولا نامز يه يتلا ٍةِلي هنامزأ

 ناطيشلا صضابو عقص لك ن بم ءاوهألا تعبنا نورقلا ريخخ مهو مهنولي نيذلا مث ؛ مهنولي نيذلا

 تبرطضاو دئاقعلا كلذل تلزلزتف هتارطخب رطارخللا ىف لاجو بولقلا دقع ىف ثفنو رطق لكب

 اوفلأ ذإ ىلاعت هللا مهلذخ- ةضفارلاو ةقدانزلاو ةطمارقلاك ءاوهألا لهأ تالاقم ترثكو ءارآلا

 اشفو عدبلا تعاشف سانلا نم ءايبغألا اهيلإ اوعدو راصمألا يف اهوثبو تالالضلا يف بتكلا

 موق قح يف ىلاعت لاق رم امك ةثعبلا نامز نمع سانلا دعبل كلذو دئاقعلا دقع تلسناو ناتهبلا
 منال 5

 يبول : هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاق اذهلو [15 :د : ديدحلا] «خيرل كتتن ذل أ مم

 ا رام يي يلا ام ارم سد تجارو مفدئاقع تحص

 رداصم مهل نيبي نيققحملا ةمئألا نم ًادحأ نودجحي الو ليطابألا لهأ هبش نم مهعماسم عرقي

 رومأو ليطعتو هيبشتو ميسجت نم هعولض نيب زجر ىلع مهدحأ تومي اميرو اهدراومو رومألا

 هتديقع يفخي لازي اللف هباوجب ليلغلا ى هش ًادحأ دحتي الو اهنعأ دحأ لأسي نأ رسجي الو ةركنم

 5 ذ ةريثك ةلثمأ داريإ ىلإ نيملكتملا نم نيققحملا اعد يذلا اذهف هريغ نع فيكف هسفن نع

 مالكلا ثحابم عيمج يف تادابعلا ريركتو تالضعملا نم مهنكمأ ام فشكو تالكشملا قياضم
 مهن كياع لهسي أهيف رنا ظث !| يخأ اي نعمأف باتكلا اذه لثم علاطي نم اهيلإ جاتحي ةمتاخلا هذه

 نكست ال : لاقو .روصلا يف ةمايقلا موي هلوحت ىلإ ربكأ هللا ليلد مكدتع نم لكلاذ 4 :ةرقبلا]

 بارخ- يف هدنع عست الو هدابع نيبو هللا نيب ريب لخدت ال «لهألا نم نوكت نأ تدرأ نإ لهسلا الإ
 تكن اهنكلو اهاوج- الو هتوح امو اهاوس هعسو ام هدالب مهيولقو ءدابع لاح لك ىلع مه ؛هدالب

 118 :ةدئاملا] ةداَِع مهلك مهيذمت نإ# حلاصلا دبعلا لاق امك لقو عمجت ةقرفم مولعو عمست

 قحلاو هدجوأ نم هلوزنب بلطي لزان أدبأ هتلمجب ملاعلا نأ لثامألا ىضعب بهذ :لاقو .ةيآلا

 هنود عطقت نأ زعو لج هنأل هيلع دمتعي نأ ةكرح لوأ نم يغبني ناكف هيلإ يهتني ال ىلاع

 ماطسبب هتكرت هبلطت يذلا :ديزي يبأل فراعلا لوقي نوبهذت نيأف هب ملعلا ليحي لاحلا تازاغملا

 لضافتب سابتلالا عفريو ةريصبلا تيمع ةريرسلا تثبخ املك :لاقو .ماقملا اذه ىلع لدف

 امنإ هقرعي ال وهو هبل نم هثدحيو هبلق نم قحلا هبطاخحيو الإ صخش نم ام :لاقو .سانلا
 ال هدوهشب الإ هللا لهأ زا امف «نيعلاب هلهجل نيأ نم كلذ يردي الو اذكو اذك يل رطخ لوقي
 كلامب كوئممو ديسب ديع ًاطابترا طبترم ملاعلا عم وهو طبضني ال قحلا دوهش نأ عم هدوجوب

 .رهاقب روهقمو

 هنأ ملع املو ؛همأ نطب ىف ماد ام همغ ةملظ يف وه دلوي نأ ىلإ دبك يف نينجلا :لاقو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 5

 .لوقعلا تالاصم نم ةريثك ءايشأ لقعتو تاّقفصلا تايآ نم ريثك

 :نوتسلاو عساتلا ثحيملا

 ضرعلاو فحصلا ساطت نأ نامي ىف

 قح ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلع

 مهنمف فحصلا رياطت امأق كلذ يف نوتوافتي سانلا نأ ىفخي ال نكل هب صوصنلا دورول
 امأف ءهرهظ ءارو نم هباتك ذخأي نم مهنمو هلامشب هباتك ذخأي نم مهنمو هنيميب هباتك ذخأي نم
 مهبتك نوطعي نيذلا امأو مهتاقبط فالتخا ىلع نوئمؤملا مهف مهناميأب مهبتك نوذخأي نيذلا

 باتك ال كرشملا نأل :لاق نيدلا يبحم خيشلا لاق امك نوكرشملا ال نوقفانملا مهف مهلئامشب

 4( ابيَح كَم ولا ةيفتي نك كبتك آل» قفانملل لجو زع هللا لوقي كلذلو أرقي هل
 كلذلو سانلل رهظي ناك ام فالخ رفكلا نم هسفن هيلع توطنا ام ملعي ناك هنأل ١4[ :ءارسإلا]

 [,"# : ةقاحملا] © ويليَملا لب نمي ال نك ُمَنِإ» :هلوقب هلامشب هباتك ذخأي يذلا ىلاعت هللا بقع

 وهو هلامو هلهأو همد ظفحيل هرهاظ يف مالسإلل ًاداقنم ناك هنأل مالسإلا نود ناميإلا هنع بئسف

 علطي ال بولقلا لامعأ نم هنإف ناميإلا فالخب رفاك وأ ربكتم وأ لطعم وأ كرشم امإ هنطاب يف
 هرذبتف باتكلا اوتوأ نيذلا مهف مهروهظ ءارو نم مهبتك نوذخأي نيذلا امأو .هللا الإ دحأ هيلع

 كرهظ ءارو نم كباتك ذخ مهدحأل ليف ةمايقلا موي ناك اذإف ًاليلق ًائمث هب اورتشاو مهروهظ ءارو
 ال مهيلع لزنملا مهباتك مهف هب لمعلا كرتب ايندلا كتايح يف هيف هتذبن يذلا عضوملا نم يأ

 هنأ نقيت يأ روحي نل نأ نظ هرهظ ءارو هذبن نيح اذه نإف مهضعب همهوت امك لامعألا باعك

 يقالم كنأ تننظأ هررقيو هبتاعي نيح ةمايقلا موي هل ىلاعت هللا لوقي يذلا وه اذهو عجري نل
 ييحم خيشلا لاق .مهفاف اولضأو اولض نيذلا نيلضملا ةمئألا الإ كئثلوأ سيلو :لاق ؛ثيدحلا

 نيفلكملا لامعأب ةصاخ ايندلا يف ةظفحلا اهتبتك يتلا بتكلا هذه نأ ىفشي ال مث :نيدلا

 وه يقشلاف «ةرم لوأ اهيلع ناك يتلا ةرطفلا ىلع هجرخأف جورعلاو جورخلا دارأ جيرم رمأ يف

 دقلف هملع نم هب هصخح امل همأ نطب يف ديعس ديعسلاو همغ نم هيلع وه امل همأ نطب يف يقشلا

 يف وهو هملعي هللا هصخ دحاو اذهف تدمحو تسطع نيح اهنطب يف وهو همأ تمش نم تيأر

 : لسلا) كامي توُمَلَس ال ْكَيَهتُأ نوي نب مْكَحَيْفَل ُهّنأَول : ىلاعت هلوق كنيجحي الف همأ نطب
 ملاعلا نم مزلي الق ًائيش ملع دعب نم ملعي اليكل رمعلا لذرأ ىلإ در نم لثم كلذ نإف [+

 بجعلا لك بجعلا :لاقو .همأ نطب نم جرخ اذإ نينجلا لاح !ذكهو هملع عم ًامئاد هروضح

 نايعألا يف اوزيمت مهدوجو ىلإ مهزربأ اذإ مث ؛مدعلا اهلاح اهل ًانايعأ مدقلا يف قحلا ةيؤر نم

 ىريف ايؤرلاو فشكلا ايندلا ملاع يف هللا دجوأ ءرتساو هيلع كهبنأ ام ققححو رظنا مهدودحب

 نيب اهيف مكحي قحلاو اهالجم يف ةعاسلا ىريو اهنوك لبق اهنيع يف اهل دوجو ال يتلا رومألا



 ان قح ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلع ضرعلاو فحصلا رياطت نأ نايب يف :نوتسلاو عساتلا ثحبملا

 ةكتذلملا نإف هب مهظفلت نم مهسفنأ ىلع هب اودهش ام الإ مهدئاقع نم ءيش اهيف سيلو مهلاوقأو

 ندم ىلاعت هلوق يف هللا همحر يلازغلا مامإلا لاقو . ىهتنا هب اوظفلت ام الإ مهلاوقأ نم بتكت ال

 نيكلملا نأ ملعأ ٠ ١5[ :راطفنالا] © (09) َنْمنت اع ام نوما 8 نيك نزع © نيك كت

 : ق] 03(4) دي لاطأ نحو نما ع ِنابيَْسْلا قي إ» ىلاعت لاق غولبلا براق اذإ صخشلاب نالكوي
 دحأ ناك لقعلاب دبعلا فصتا اذإ مث 160 :فرحزلا] ؛َنْْبْتْكَي َمِهْيَدَل اَلْسَرَو لَي## ىلاعت لاقو ١

 ةرفسلا ةكئالملا نم امهو يوغللا ةبتر نم ىلعأ يداهلا ةبترو هيوغي رخآلاو هيدهي نيكلملا
 :لاق نيققحملا رثكأ دنع ملقلا بحاص وه يذلا مظعألا كلحلا ناوعأ مه نيذلا ةرربلا ماركلا

 يف نابتكي امنإ امهنأل اينذلا لهأ ةباتك هبشت ال ةباتك تائيسلاو تانسحلا نابتكي نيكلملا نإ مث

 امهتباتكو ناكلملا ذإ ايندلا لهأ نم دحأ كلذ ىلع علطي ال بلقلا رس يف ةيوطم ةرهطم فحص

 مث اذه انملاع يف انراصبأ هكردت ال كلذو توكلملا ملاع نم امهب قلعتي ام عيمجو امهفحصو

 ةرمو [؟؟ :ى] © ةءلطع َكَع انكم هلوقل عزنلا دنع ةرم نيئرم رشنت ةيوطملا فحصلا كلت نإ
 :ءارسإلا] «اًرونم ُهَْلَي ابتكسح َةَمْكَقْل م 1 جرغي» ىلاعت لاق داهشألا سوؤر ىلع ةمايقلا يف

 يف مرِدُطأم هلوق وهو ءاوهلا نم ةرئاط كانه بتكلا ىريف طسقلا نازيملا عضو دنع كلذو

 هفورح دجي ةباتك دحأ لك أرق اذإ مث ريسافتلا لجأ ىلع هّقتع ىف ه ا :ءارسإلا] 0507

 أطوطخ هباتك دجي تانسحلا بحاصق ةحيبقلا وأ ةنسحلا هلامعأ بسحب ةملظم وأ ةريئ هباتك

 ماهلإب لب دحأ نم ميلعت ريغ نم اهتءارق ىلإ نورطضم مهبتك مهيلع تضرع اذإ ذئموي بتنكلا
 محرأ اي انحضفت الو انناميأب كتنج انلخسدتو انناميأب انباتك انيتؤت نأ مهللا كلأسنف .ىلاعت هللا نم

 اهآرم يف كلذ دعب دجوتف تدهش اهآر امم ةلاح الو تدجو ةعاس مث امو ًاهالج نيح هدايع

 اهماكي# :هلوق يف :لاقو .قيقحتلا جهنم اذهو قيرطلا ىلع كب تيمر دقف تنطفت نإف اهآر امك

 بيدأتب ةمألا بدأ ريبكلاب ريغصلا بيدأت ريبخلا ملع نم نأ ملعا ١[: :بازحألا] لأ تأ نيل
 لسرأ نم دارملاو لوسرلا بطاخف ءاهلومأم ليصحت ىلإ بدألا كلذ لامعتساب غليتل اهلوسر

 سانا قي ٌتَبَسُك اَمِب رْتَبلأَو يل يف ُداَشْلا ٌرَهَظ# :ىلاعت لاق :لاقو .هيلع ثحباف هيلإ
 ةيربلا تيلتبأ امف ٌءادتبا وه ام ءازج كلذ نأ ىلاعت ريخأق 4١[ :مورلا] «ارلمص فيلا ضب مهَقيِذَبل

 تعئمف ناتريبك ناتفئاط اهيف تفلتشا ءاقللاب الإ لانت ال ىقترملا ةبعص ةلأسم هذه ةيرب ىهو
 هب تءاج !م مهنم ٌدحأ ققحت امو ىرتت هيف اوفلتخا امب لسرلاو ىرطألا تزاجأ ام ةدحاو

 الإ هضرف نيع وهو هضرغ ,يف ماق ام رصني دحاو ناك لب ليبسلا ءاوس هيف كلس الو لسرلا
 وه ام ءازج وهو الإ املؤم ايندلا يف ارمأ اوري ملف ايندلا يف رومألا اوملع مهنإف ايلعلا ةقبطلا

 كلذكو ةملؤملا ةيودألا نم هب هترمأ امب هعفن الإ تدصق ام سضيرملا ملأت اذإ بيبطلا لوقب ءادتبا

 امثإ اذه كملآ :ضرملا هيلع لخد باب يأ نم ردي ملو ضرع اذإ بيبطلل ىلاعت قحلا لوقي
 بتكلا يف ءاج ام لوقلا قدصأ :لاقو .هتلعف ام ءازج ذحف ىضرملا هب تملآ امل ءازج وه



 ديعلا فقويف كلملا ىلع ركاسعلا ضرع لثم وهف ةمايقلا موي هللا ىلع ضرعلا امأو . نيمحارلا

 ديعلا كلذب لجو زرع هللا ديري ام بسحب لاؤسلا عقيو هلالجب قيلي امك لجو رع هللا يدي نيب
 يفو لجو رع هللا نم ءايحملاو لجخلا ةدش نم هوجولا محل هيف طقاستي فقوم نم هل ايف

 نيتسلاو عساتلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاق .«بذع باسحلا شقون نم» :ثيدحلا

 لاق هلمع دبعلا ىلع ىلاعت ضرعيف لامعألا لذع نع لاؤسلا وه ةشقانملاب دارملاو :ةئامثلثو
 ُمَمْجَع َموَي## ىلاعت لاق مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ىتح قلخلا لك يح يف ماع لاؤسلا اذهو

 ل هلاؤس نيب ميظع قرف نكلو لاق ةيآلا ٠١5[ :ةدئاملا] 4م آذاَم ٌلوفيف ٌلسرلا ُدَلأ

 هلاؤس امأو ةطسابملا قيرط ىلع معنلا ريركت ىلع نوكي لسرلل هلاؤس نإق مهريغل هلاؤسو
 وه لكأ للي هللا لوسر نأ ثيدحلا يفو فطللا هللا لأسن ةحيبق رومأ يف نوكيف مهريغل
 موي ميعنلا اذه نع نلأستل» :ِلو هللا لوسر لاقف ءاملا هدعب اوبرشو ًارسبو ًابطر هباحصأو
 يف ءايبنألا ءالؤه كراش دقف ثيدحلا قايس هيلع لدي امك عوجلا بقع ناك اذه نأ عم «ةمايقلا

 . عيرقتلاو خيبوتلا لاؤس يف مهوقرافو ةصقلا هذه يف معنلا ريرقت لاؤس

 ؟هئاسلب هسفن ىلع دهشي نكي مل ملو اهبحاص ىلع ءاضعألا ةداهش ببس امف :(ليق نإف)

 ءاضعألا ةداهش ببس نأ «تاحوتفلا» نم نيعبسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاق)

 ىلاعت وهو ًالصأ اهركنب وأ اهب قطني نأ لجو زع هللا يدي نيب دبعلا يحتسيف بونذلا كلت حبق
 اهتلادعل اهتداهش هللا لبقي مث هؤاضعأ دهشتست كلذلف ءايحتسالا لاوز رظتني الف نيبساحللا عرسأ

 تناك اذإ وهو لاؤس اذه نم حدقنيو ءىراط حرجلاو ةلادعلا لصألاو ةرطفلا لصأ نم ةيلصألا

 هلئامي ال يذلا هيبشتلا ىلإ تلزن هيزنت هخلبي ال يذلا اههيزنت عمو 6 ةرهطملا فحصلاو ةلزن هلا

 وه له كلملا هب ءاج ام ةروص ركذ امو هموق ناسلب هلوسر غلبو هلوسر ناسلب هتايأ تلزنف هيبشت
 انئحل تارابعلا نأل لاكشإ اهيف ةلأسملاف لاح لك ىلعو ؛كرتشم وأ امهلثم سيل ثلاث رمأ

 يملإلا لوقلا وه امف تارابعلا تناك نإ لزنتت ال يناعملاو لزنتلا امف انمالك ال هللا مالك نآرقلاو
 اليلد ناك نإ بيغلاو ةداهشلا نيأف بير الب ظفللا وهو ىنايكلا ظفللا وه امف لوقلا تاك نإو

 الو ققحتف موسرلا ءاملع دنع ٌمولعم وهو «ليبقلا اذه نم الإ ليق مث امو :ًايق مرقأ وه فيكف

 ناك املاطو سسعلا ىلإ ِةقَف جتحي مل سرحلا ماقم ةمصعلا عراشلا ماقأ امل :لاقو .قطنت
 نكل نئاص الو ردق ام عنامب سيل سراحلاو نئاك ردقملا نأب هملع عم ةليللا انسرحي نم :لوقي
 الإ ملع امو ملع ام الإ ءاشي امو ءاشي امم اذهو ءاشي ام لعفي وهو دوهجملا لذب بلط دوبعملا
 . مهفاف ةغلابلا ةجحلا هللف مث وه ام

 ام هيلإ تدر هتعاضيو هيلع تدر هتعنص نأ الول قحلا ةوعد اودري نأ قلخعال فيك :لاقو

 دحاو قحلا هرمأ الإ مث امو هريغ هنأ توصملا ليختي ادب رهق اذإ ىدصلاب كلذ هبش

 هنأ امك لوحتي ال هنيع يف وهو لدبتي ال هسفن يف وهو هعمجتو هقرفتو هعونت تاداقتعالاو
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 ىلإ كلذ جاتحي رظنا ؟بذعملا نمف ءاضعأ الإ مث امو ةاكزم لودع يهو دهشت اهلك ءاضعألا

 مهضعب ناكو ايندلا راد يف هنع تيهن ام لعقب اهذذلتل وه امئإ ءاضعألا بيذعت لعلو باوج

 يف نكي مل هنأ دارملا نأ باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا افلأ نيعبسلا ثيدح يف لوقي
 ىلاعت قحلا نأ دارملا سيل :لاقو هوطاعت ام ءوسل ةنجلا مهلخدي ىلاعت هللا نإ مهباسح

 نم ةئامو نيعستو نماثلا بابلا يف لاقو .لمأتيلف ىهتنا مهلامعأ ىلع مهبساحي ال

 هلوقك مهنيبو هنيب اميف ةمايقلا موي مئارجلا نم هولعف امب هدابع ىلاعت قحلا ربخأ اذإ :«تاحوتفلا»
 نوكي امنإو خيبوتلا هجو ىلع هنم كلذ نوكي ال اذكو اذك تقو يف اذكو اذك تلعف يديع اي
 يداحلا بابلا يف لاقو .مهفاف نيدحوملاب صاخ اذهو ىلاعت هتمحر ةعسب همالعإ باب نم كلذ
 موي هئاقل نمو ايندلا رادلا يف ىلاعت هللا نم ىيحتسا ملسم لك نأ ملعا :ةئامثلثو نيسمخلاو

 نم نوكي ءايحتسالا لصأو هلجخ ليزيو ةمايقلا موي ىلاعت قحلا هسنؤي نأ دب الف ةمايقلا
 قحلا سينأت ةروصو :لاق نيقيرطلا نيذه ريغ مث امو ىلاعت هللا ةمدخ يف ريصقتلا وأ ةفلاخملا
 يردقو يئاضقب الإ ايندلا راد يف كنم عقو يذلا ناك ام يدبع هل لوقي نأ نمؤملا هذيعل ىلاعت

 هلل لوقلا اذه لاق دبعلا نأ ولو سنألا دشأ لوقلا اذهب دبعلا سنأيف يماكحأ نايرج عضوم كنأل
 نم وهف ىلاعت قحلا هسنؤي هنيعب اذهبو هنم عمسي ملو ىلاعت هللا عم بدألا ءاسأل ةادتبا ىلاعت

 بر اي لوقي نأ هل سيلف حبقلا ةياغ يف دبعلا بناج نمو نسحلا ةياغ يف قلعت قحلا بناج
 نايرج عضوم تنأ دبعلل لاق اذإف ىلاعت قحلا امأو ينذخاؤت مث يصاعملا يلع ردقت فيك

 ةلازإو هتطسابمو هسينأتو دبعلل رذعلا ةماقإ هيف نأل ناسحإلاو لضفلا ةياغ يف وهف يماكحأ
 نم ةعقاو يف يهلإلا فيرعتلا اذه ىلع درو املو :نيدلا يبحم خبشلا لاق .هلجو عفرو هلجخ

 هيبنتلا اذه ىلإ نطفتي الو هيبنلا الإ هيف زاحي الف نيع ىلإ نيع نم بالقنالا هدحيو نيألا هرصحي

 نأل طلغ بحاص رهف طقف هبش وأ طقف هزن نم امأو هيبشتلاو هيزنتلا نم درو امب نمآ نم الإ

 هديس مدختسي دبعلاو هلاقمب دبعلا مدختسي ديسلا :لاقو .لوبقلل ديهمتو لوقعلل لزنت هيبشتلا

 فرعت امنإ لاوحألا اهنمضتت يتلا ماكحألا ذإ «لاقملا ناسل نم حصقأ لاحلا ناسلو هلاحب

 .حاتفم باب لك يف هل نوكي ال دق حالطصالاو لاوحألا نئارقب

 ديبعلا نم ديعسلاف رادقألل عازنلا ةحئار اهيف اهيف ةرباصملاو قحلل رادقألا ةمواقم :لاقو

 عيا مكحب ل عملا يحب عازن وه نكل عزان عا .ازنلا هنم هارأ ٍنإف ديري امك هللا عم نأك نم

 «ناذآلا باحصأل ناذألا نالعإب رمأ تاعامجلا دجسم يف ةاجانملا ىلاعت قحلا دارأ امل :لاقو

 ٌرمث اهترجش يف الو رثأ ءادنلا يف ةيدحألل امو يعاولا عمسلا بحاص وهف يعادلا باجأ نمف

 ةلباقم نيتلعيحلا ةلصاوم نع ةلصافم ةلاسرلاب ةداهشلاو ةلصافم هللا الإ هَّلِإ الو ةلصافم ريكأ هللاق

 نوفراع تاقوألا ةاعر نإف دشرلا مومع مدع ىلع ليلد انل ناذألاو دعبلاب نذؤم ءادنلاو

 لعفنم ةلاصألاب هنأل لختشم الإ مثأم ناوكألاب لوغشم وه نمل الإ نوكي ال ناذألاف «تاقيملاب
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 هملع نيعم يأ باسح ريغب مهرجأ نوفوي نورباصلا ناك امنإ :ةثامثلثو نينامثلاو نماثلا بابلا
 مل اذهلق ةهوركملا لامعألا لعف ىلع سفنلا سبح وه ذإ لامعألا عيمج معي ربصلا نأل اندنع

 . ىهتنا اهذهأت لامعألا ةيقب فالخب رادقملا هذخأي

 اً دن اوُصْوأَو# ىلاعت هلوق يف «تاحوتفلا» نم نيعستلا بابلا يف لاق :(ةمئاخ)
 موي رجألا ةفعاضم لجأل لجو زع هللا ضرقي نأ دبعلل يغبني ال هنأ ملعا ١8[ :ديدحلا] كاَّنَسَح
 هدابع ىلإ ناسحإلاب هرمأ ثيح ىلاعت هرمأل ًالاثتما لجو زع هبر ضرقي نأ هل يغبتي امنإو ةمايقلا
 هعرش امب الإ انلماعي ال ىلاعت ىحلا نأ كلذ حاضيإو .نسحلاب ضرقلا فصو ىنعم وه اذهو
 ذإ هدابعل هب هثعب يذلا يأ قحلاب مكحي نأ ةمايقلا موي هلأسي نأ هيبن لأس دق ىلاعت هارت الأ انل

 يرجتت اذه ىلعو هب ينتثعب يذلا دوهعملا قحلاب مكحا بر : يأ دهعلل قحلا يف ماللاو فلألا

 مكح ىلإ رظنيلف ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا مكح ىري نأ دارأ نمف ةمايقلا موي قئالخلا لاوحأ

 قحلا نيع هنإف كعرش نم ةريصب ىلع يخأ اي نكف ناصقن الو ةدايز ريغ نم ايندلا يف عئارشلا

 ىلاعت هلوق يف ةئامسمخو نيسمخو دحألا بابلا يف لاقو ل

 يف ةمايقلا موي مكح اذإ ىلاعت قحلا نأ ملعأ ٠١8[ : ةيرعلا] 5 وئيؤملاو ملوسرو فدع هلأ كرست

 نب ىلاعتو احبس هيف مكي نطومق نطاوملا بسحب ماونأ ىلع همك وكي هسقب رومألا

 هاري امب ىلاعت هيف مكحي نطومو لمعلا يف هاري ام بسح ىلع نينمؤملاو هلوسر نود وه هملعب
 ةمئألا ينعي نونمؤملا هاري امب هيف مكحي نطومو تاقبطلا فالتخا ىلع لمعلا يف ِق# هلوسر

 ىلع :لاقو . [>0 :رفاغ] ول َبِحَتْسَأ ِوَُدَأ# هنم لضف وهف لعفنملل ًالعفنم لعافلا ناك نإو
 .ناويحلا رادكأ يف الإ نامأ يف سيل نمؤملاف ناحتمالا نوكي ناميإلا ىوعد ردق

 امو هعفد ىلع ردقت ال كل وه ام نأل رارسألا ءاملع ةفص نم وه سيل راثيالا :«لاقو)
 :لاقو .اهمسا كنع بلس الإو اهدأف ةنامأ رمألاف ؟راثيإلا نيأق هعنم ىلع ردقت الف كريغل وه
 رمألا كلذب درو الولو ًاليكو هفلختسم ذختا نمم بجعلا امنإ ًاليبس ءاس نمم بجعلا سيل
 بطعلا ىلإ مهادأ يذلا وهو بدألا نطاومب سانلا رثكأ لهجأ ام ينايكلا بدألا هدرل ينابرلا
 نم هل دب الق بابسألا عفرب :لاق نمو «ًاببس ببسلا كرت نوكي امك ًابدأ بدألا كرت نوكي دقو
 بارعألا غلبم اهئامس يف اهئالتما عم مجاعألا غلبت ال :لاقو .بابلألا يلوأاي اوربتعاف ءالتبالا

 تناك نإو نآرقلاب زاجعإلا صتخا مالكلا ةنابإ بارعألاو ماهبإ ماجعألا بارعلا ليخلا انليلد

 كسفن دنع نم عرشت الق ةعيرشلا مازتلا يف ةعيفرلا ةلزنملا :لاقو .نمحرلا مالك بتكلا عيمج

 يأرلا فعض ىلع تهبن نإو ةرواشملا :لاقو 1١4[. :هط] كاّمَلِع ٍفَدِر بر لُكَو# ًامكح طق

 .ركفلاو مهفلل عمجأ اهنإف ةرواشملا باحصأ الإ لوقعلا بتارم ىلع ملطي ال يأرلا نم يهف
 كانهو ىمرم هللا ءارو سيل ةيامع كلذ نإف لصأ مت لقت الو ةياهن مث امف تلصو لقت ال :لاقو



 51١ ةمايقلا موي عفاش لوأ لَم دمحم انيبن نأ نايب يف :لوعيسلا ثحيملا

 عمج هجو اذه ؛عومجملاب هيف مكحي نطومو نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر نيدهتجملا
 همكح وهف ىلاعت هدابع هاري ام لك نأ عم هنوري امب مكحلا يف ىلاعت هعم نينمؤملاو لوسرلا

 عيمج يف يقيقحلا مكاحلا وه ىلاعت قحلا ناك اذإ : نيققحملا ضعب لاق دقو ةلاصألاب هريدقتو
 انل حصي امنإ تلق .ىهتنا رظنا نالطبلاب ةاضقلا ماكحأ ضعب فصو حصي فيكف ايندلا ماكحأ

 رادلا هذه يف اهب لمعلاب ىلاعت هللا اندبعت يتلا ةعيرشلاب انم ًالمع نالطبلاب ماكحألا ضعب فصو
 ال ةعيرشلل اهتقباطم هجو ءافخل رادلا هذه يف اهب مكحلاب انرمأي مل ىلاعت ىحلا نإف ةقيقحلا نود

 .ملعأ هللاو نوققحملا هلاق امك رمألا سفن يف اهل اهتفلاخم

 :نوعيسلا ثحيملا

 موي عفاش لوأ هك ًادمحم انيبن نأ نايب يف
 هملع مدقتب دحأ الف هالوأو عفشم لوأو ةمايقلا

 ءرخف الو ةياور يف داز « ءعفشم لوأو عفاش لوأو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ ِدِقي لاق

 نمل ىلاعت هلوقك دحأ لكل اهروهظ موي هنأل ةدايسلاب ةمايقلا موي صخ امنإو : ءاملعلا لاق

 خيشلا لاق  عزانم نم ولخت ال اهنإف هتدايسو ايندلا يف هفرش فالخب 1١( :رئاغل موب كِْلُمْل

 ابعتلا نم حيرتسنل انيلع ةقفش عفشم لوأو عفاش لوأ هنأب # انربخأ امنإو :نيدلا يبحم

 دارأف يسفن يسفن لوقي مهنم لكو ميظعلا مويلا كلذ يف يبن دعب يبن ىلإ باهذلاب لصاحلا
 اهل انأ اهل انأ لوقيو لَك هتبون يتأت ىتح نيحيرتسم انناكم يف ربصنل ةمايقلا موي هماقمب انمالعإ
 نم فالخب يبن دعب يبن ىلإ هباهذو هبعت نم دب ال هيسنو هغلب ب وأ ثيدحلا اذه هغلبي مل نم لكف

 . ىمعألاو ريصبلا يوتسي

 نإو جرفتي ال هبابو جلبني ال هحابصف ءهحارس ديقو هحاتفم عاض دق عيرشتلا باب :(لاقو)

 اهنمف لوألا فوفصلاب كيلع تكس هنع امب مالعأو تبث امب فيرعت وهف لماكلا هب بطوخ
 ال ناسلب قحلا كيطاخ اذإ :لاقو .ىرت امم ارو وذ تنأو رخؤتف رهأتت نأ كايإو لزألا دهاشت

 علطت نآرقلاب لمعلاب كيلعو ركفلاب هيف شمت الو 1١4[ :هط] كاَمْلِع قدر َبَّر لُقَوأ# فقف هفرعت
 دجملاو ةمظعلاب هنآرق هللا ديقو ديقملا نآرقلا ىطعي ال ام ىطعي قلطملا نآرقلاو ناقرفلا ىلع

 :كاسمإلاب هفصو نمم بجعأ نكلو ءاطعلاب داوجلا فصو نمم بجعت ال :لاقو .مركلاو
 :لاقو .وه الإ كلذب هيلع ةنسلألا قلطأ ام هنأ عم هب قيلي ال امب قحلا فصو نم هنم بجعأو

 ْمُهْصْعَي وب : لوقي ىلاعت هللا نإف ءوسلا تبنم يف ءانسحلا ةيراجلا يهو نمدلا ءارضخو كايإ
 هجو اهل ناك نإف لامعألا نم ناطيشلا هنيزي ام وهو +1١[ :ماعنألا) « اروح ٍلوَقْل َفَرْحُر ضب لِ

 هذهف هللا الإ هْلِإ ال لق ل لاقف مالسلا هبلع ىسيع ىلإ سيلبإ ءاج ثببخ ندعملاف قحا ىلإ
 سيلبإ اهب رمأ يتلا هللا الإ هلإ ال :لاق امف كلوقل ال اهلوقأ :لاقف ثيبح ندعم نم ةبيط ةملك
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 لاق امنإو «ةمألا ىلع هتقفش رثكأ ام ملسو هيلع هللا ىلصف ةمايقلا موي ىلإ هعم مادو كلذ هغلب

 تدصق امنإو مهنود نمف ءايبنألا نم مدآ دلو ديس ينوكب رخثتفأ ال يأ رخف ال ثيدحلا رخآ يف

 لوأ نوكأ نأ لجو زع هللا نم يل قباسلا دعولا مكحب ةمايقلا موي بعتلا نم مكتحار كلذب
 ال مهسفنأل ةمئألا عيمج ةيكزت كلذكو حيحص ضرغل الإ هسفن هي يكز امف عفشم لوأو عفاش

 ناك لب قلخلا نم دحأ ىلع مهسوفن رخف ةيؤر نم نوهزنم مهنإف حيحص ضرغل الإ توكي
 ةمحر اهلانت نأ لهأب تسيل اهنأ هسفن ىري ىتح لامكلا ماقم دحأ غلبي ال لوقي نيفراعلا ضعب

 اهمظعأو اهلوأ :تاعافش نامث ةمايقلا موي ْهَْو هلو :هريغو يطويسلا لالجلا لاق . لجو زع هللا

 . لك هب هصتخم يهو فقوملا كلذ لوط نم مهتحارإو قئالخلا باسح ليجعت يف هيلو هتعافش

 يقن خبشلا كلذ يف ددرتو هب ةصتخم يهو :يوونلا لاق باسح ريغب ةنجلا موق لاخدإ يف اهيناث

 ييحم خيشلا ناكو ءيش كلذ يف دري مل الاقو يكبسلا نيدلا ىقت خيشلاو ديعلا قيقد نب نيدلا

 مهباسح يف نكي مل هنأ دارملا نأ :باسح ريغب ةنجلا نولخدي ًاموق نإ ىنعم يف لوقي نيدلا
 اهثلاث ءاضيأ هريغ نع كلذ رم دقو مهتالز حيبق مهدوهشل ًادبأ ةنجلا مهلخدي هللا نأ مهركفو

 هنأل يكبسلا لاق هب ةصتخم هذه نوك يف يوونلا ددرتو اهلخدي ال نأ رانلا لوخد قحتسا نميف
 ىتح نيدحوملا نم رانلا لخدأ نم جارفحإ يف اهعبار .هتابثإب الو هيفنب ال صن كلذ يف دري مل

 لَك هكراشي ةعافشلا هذهو درو امك ريجرجلا اهيف تبنيو مهتقبط ولختو مهنم دحأ اهيف ىقبي ال
 تناك نإ :لاقف ًاليصفت كلذ يف ضايع يضاقلا ىكح دقو نونمؤملاو ةكئالملاو ءايبنألا اهيف
 الو ءايبنألا نم دحأل تسيل هب ةصاخ يهف ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم جارخإل ةعافشلا هذه

 ةدايز يف اهسماخ .هريغ كلذ يف هكراشي دقف ركذ نم ريغل تناك نإو نيتمؤملا الو ةكئالملا

 الإ سيلبإ ىصع الو ليوأتلاب ذخألاب الإ مدآ ىصع ام :لاقو .ءوس تبنم يف ءانسح ةيراج هذهف

 نإو دودحلا تيدعت تسق نإف ءيطخي رهاظ لك الو بيصي سايق لك امف رهاظلاب ذخألاب
 ةدئاف ىلع لصحت هادع ام سقو فيلكتلا يف رهاظلا عم سقف ريثك ملع كنإف رهاظلا عم تفقو
 . هي اهيبن دوصقم كلذ نإف ةمألا هذه نع ففختو ىمظع

 ليوأتلا الإ مهب رضأ امف مهروهظ ءارو هوذبن ام مهباتك يف رهاظلاب اوذخأ ول :لاقو

 :لاقو .مهفلا نم مقسلاو بيعلا نكلو حاصف ةنسلأب بطاخم فلكملا نإف «هتلئاغ نم اورذحاف

 كربخأ نإف هب هيؤملا كلذ تنأ نكف [١؟ :تارجحلا] «اُوَماَع نيل ابي :يف كب هللا هيأ اذإ

 :لاقو .يهن وأ رمأ وأ ربخ وه امئإ عبار مسق مث امو لثتماف كاهن وأ كرمأ إو ربتعاو .مهفاف

 هنإف كمأ نم ىلعأ ىلإ يقرتلا كنكمي مل نإ ةقفشلا نم مألا ةلزنم كايإ هباطخ يف ىلاعت هلزنأ

 . كعقتيل الإ كبطاخ- ام هنإف كيلع هدروي ام لوبقلاب هنم قلتو نيقيب اهنم كيلع قفشأ
 مأ تئش هديب كتيصان نإف ءًارارطضأأأل ًارايتخا كبر ديب الإ كمامز اعجت ال :(لاقو)

 ىقتا نمف ىوقتلا بسنب كيلع :لاقو .رارطضالا ةرمث نم حجرأ رايتخالا ةرمث نأل كلذو تيبأ

 بلاط يبأ نب يلع هيلإ راشأ امك ربتعم ريغ هنإف بيطلا بسنلاو كايإو .هبست حص دقف هللا



 هنا ةمايقلا موي عفاش لوأ يي ًادمحم انيبن نأ ناب يف :نوعبسلا ثحبملا

 يف اهسداس .ةيهب هذه صاصتخا هللا همحر يوونلا مامإلا زوجو اهلهأل ةنجلا يف تاجردلا

 ةورعلا يف ينيوزقلا هركذ امك تاعاطلا يف مهريصقت يف مهنع زواجتي ال هتمأ ءاحلص نم ةعامج

 ةصوصخعم تاقوأ يف باذعلا مهنع ففخي نأ رانلا يف رافكلا نم دلخ نميف اهعباس . ىقثولا

 يف «؟نيحيحصلا» يف كلذ درو امك [ : فرخزلا] # َمُهْنَع رقي 2 لل# ىلاعت هلوقو اذه نيب ًاعمج

 وي لك يف باذعلا هنع ففخي هنأ نم بهل يبأ قح يف ةيحد نبا هركذ امكو بلاط يبأ قح

 الو :ىطويسلا لالجلا لاق .هب هترشب نيح ةبيوث هقاتعإو هل هللا لوسر ةدالوب هرورسل نيتثا

 يفر نينمؤملا يف هتعافش هذه نأل ربقلا باذع هنع ففخي نأ مهضعبل هلك هتعافش انيلع دري
 مهريغلو 'نيدحوملا رئاسل مومع هيف هجو ىلع ةمايقلا موي دقي هياعافش يف وه امنإ انمالك خزربلا

 ريالا ثمالثلا هذهو اويذي ال نأ نيكرشملا لافطأ يف اهنماث . رم امك طقف فيفختلا هجو ىلع

 يف نيدلا يبيحم خيشلا لاق هححصو يذمرتلا هاور ةنيدملاب نفد نم اهيلإ فاضأو مهضعب اهركذ

 باب حتف يف نركت دلك دمحم نم ىلوألا ةعافشلا نأ ملعاو : ةئامثلثو نيعبسلاو دحألا بابلا

 مهتعافش نم ىلاعت قحلا لبق نوعفاشلا عفش اذإف عفشي نأ عفاش لك يف عفشيف سانلل ةعافشلا

 هللا در نمف ءاعفشلا بولق يف مويلا كلذ ةمحرلا ىلاعت هللا طسبيو :لاق ءاش ام اهنم درو ءاش ام

 امذإو هيف عوفشملاب ةمحر مدع الو هل ًاصاقتنا اهدري ال مويلا كلذ يف نيعفاشلا نم هتعافش ىلاعت

 ءاقشلا عفريو مهتداعس ىلاعت هللا ىلوتيف ءديبع ضعب ىلع ةيإلا ةنملا راهظإ كلذب ىلاعت دارأ

 رابجلاو مقتنملا مسالا دنع نيمحارلا محرأ مسالا ةعافشب نانجلا ىلإ رانلا نم مهجارخإب مهنع

 يتمحر تقيس :لوقي ىلاعت هللا نأل ةققحم ةعافش ال ةيهلإ ءامسأ بتارم قحلا ةعافش يأ يهف

 هنأ موهفملاب لدف نيمحارلا محرأ يقبو نونمؤملا عفشو نويبتلا عفشو ةكئالملا تعفش يبضغ

 : هلوقب يناوريقلا

 ءاوح مألاو مآ مو هو بأ ءافكأ ليثمتلا ةهج نم سانلا

 ءالدأ ىدهتسا نمل ىدهلا ىلع مهنإ ملعلا لمهأل الإ لضفلاام

 .لاق ام رخآ ىلإ

 نأ كايإف .ءاوس بيغلا رهظب هلل كتيشخ ردق ىلع كنم مهتبيهو سانلا ةيشخ- :لاقو

 ال :لاقو .كسفنب فرعأ تنأو هنيبو كنيب لئاذرلا يف كعوفو عم كوباهي نأ سانلا نم بلطت

 نم كيلإ لصي الو ةيؤرلا مرحتف ءامسلا نيبو كنيب لوحيف افقس كبلق وه يذلا كتيبل لعجت
 اهفعضأ الإ تويبلا نم نكست الو هدابع اهب محر هللا نم ةمحر ثيغلاو .ءيش ءامسلا ثيغ

 ةسلاجم :لاقو .تيبلا ظفح يف ال هللا ظفح يف ىقبتف اهيلإ عرسي بارخلا نأل كلذو ًارادج

 نم دقو :(تلق) .ًاملكتم ال ًاعماس نكف لوقي ام ىلإ ءاغصإلاب قحلا ةسلاجممو عابتالاب لسرلا

 دجأ الف يلاتلا انأ تنك اذإ امأو ًاعماس نوكأ نيح اهردق ردقي ال ٍةذلب ماقعلا اذه يف يلع هللا
 ىلع هلل دمحلاف نآرقلا عامس نم يدنع ذلأ ايندلا راد يف طق ميعن نآلا يدنع مث امو ةذللا كلت
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 ىلاعت هللا الميو ةنجلا ىلإ رانلا نم نيدحوملا ةاصع نم ءاش نم جارخإ هسفنب ىلوتيف عفشي مل

 ام ةثامثلثو نيعبسلاو عبارلا بابلا يف لاقو .هتمحرو هاضرب ةنجلا ألمي امك هباقعو هبضغب منهج

 عفشي ةصوصخم ةعامج نيئمؤملاو نييبنلاو ةكئالملاو نيمحارلا محرأ نم لكل نأ ملعا : هصن

 طقف لجو زع هللا مهديحوت ريغ طق اريخ لمعي مل نمب ةصاخ نيمحارلا محرأ ةعافشف مهيف

 ةكئالملا ةعافشو وه الإ هلإ ال هنأ ةكئالملاو هللا ةداهش عم اودهش نيذلا مه ءالؤهو :لاق

 يذلا بيترتلا ىلع ةكئتالملا ةعافش نوكتو لاق ةاصعلا نم قالخألا مراكم ىلع ناك نمب ةصاخ
 يف نوكتف نييبنلا ةعافش امأو منهج ىلع يتلا رشع ةعستلا ةعافش مهرخآو مهل هللا هلعج

 ءايبنألا نإف نوبيتلا هيف عفاشلاف ليلد ليصحتو رظن نع نمؤم نامسق نوئمؤملاو ةصاخ نينمؤملا

 هاوبأ هاطعأ امل دلقم نمؤم يناثلا مسقلاو ناميإلا قلعتم وه ربخلاو مسالا ىلإ ربخلاب اوءاج

 صلخ نأ دعب ةجردلا يف هقوف مه نيذلا نونمؤملا اذه يف عفاشلاف اهيف أشن يتلا رادلا لهآو

 ىف ةئامثلثو نيعبسلاو عباسلا بابلا ىف لاكو . ىهتنا نيدحوملا ةاصعلت ةذخاؤملا ةدم تهتنأ

 ًابلط كلذ لَك لاق امنإ ِةْيَق هدعب مهرابدأ ىلع اودترا موق قح يف ًاقحس ًاقحس هلي هلوق

 تقولا هب يضقي ام مكح ىلع ديزي ال رمألاب ملاعلا ذإ مهيلع هبضغ يف ىلاعت قحلا ةقفاومل

 يف فطلتي لاحلا كلذ لاوز دعب لك هنإ مث ًاقحس ًاقحس هتمحرو هتقفش عم لَو لاق اذهلق

 لعف نع دترا نميف ةعافش يهف قيحس ناكم يف حيرلا هب يوهت تداك نميف عفشيو ةلأسملا

 نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو .ىهتنا نيدلا لصأ نع دترا نميف ال مالسإلا ضورف نم ءيش
 يتوأ هنأل لجو رع هللا يدي نيب ةمايقلا موي ةعافشلا يف دومحملا ماقملا بحاص هلت ناك امنإ

 ضرق بييطلا هتمزالمف ةرورض ضارمم لولعملاو لولعم هللا ىوس ام لك :لاقو .لاح لك

 مر .مزال

 نأل ةمايقلا موي كديب ذخأي ديحوتلاب همتخاف رانلا لهأ لامعأ نم هتلمع لمع لك :لاقو

 قشاعلا لاق امك لوقت نأ رذحا :لاقو .تابوقعلا عوقو دعب ولو لمع لك ىلع حجري ديحوتلا

 لعجي نأ كلذ لاق نم ردق له رظناو ءوه وهو تنأ تنأ كنإف ءانأ ىوهأ نمو ىوهأ نم انأ

 ءاطغ نم فراع لكل دب الو .عاطتسي ال لهجلاو لهج هنأل ردق ام هللاو ال ؟ةدحاو نيعلا

 يف قحلا عمسب ال كسفن عمسب عمساف نآرقلا تعمس اذإ :لاقو .كسفن طلاغت الف فشكني

 قحلا راص نمل مادقألا تالزم نم اذهو اهاهني الو هسفن رمأي ال قحلا نإف كل ةبحملا ماقم

 .هدمححو هلل ةيموقلا نإف نوكلل مايق الو مايق نع الإ دوجس ال :لاقو «نيبوبحملا نم هعمس

 ًادجاس هآر هنأ ربخأ امو هبلق دوجسب هلوق نم الإ هللا دبع نب لهس ماقم ناصقن انفرع امو :لاق

 :لاقو .رم امك كلذ لبق مايق دوهش نع الإ دوجس الو دجسي هنأ ربخأ امنإو هيلع رمألا وه امك
 .نزحي نأ هل يغبني نم نرحل مهل ام اوملع ولو مهلامب نوحرف مهيدل امب بزح لك ناك امنإ



 ه1 ةمايقلا موي مفاش لوأ لَ ًادمحم انيبن نأ نايب يف :نوعبسلا ثحبملا

 تاماقم عيمج كلذ هماقم ىلإ عجريو نورخآلاو نولوألا ماقملا كلذ يف هدمحيف ملكلا عماوج
 ةماع كلذك هتعافش تناك عئارشلا عيمجل ةعماج هتعيرشو ةماع لي هتثئعب تناك امكو قئالخلا

 لاطأو دحأ هتعافش نع حرخي نأ حصي ال اذك ؛عرشي نأ حصي لمع هتعيرش نع جرخي ال امكف

 نيب ةمايقلا موي يو دجس امنإ قباسلا بابلا نم نيعبسلاو نماثلا باوجلا يف لاق مث كلذ يف
 يف دوجسلا نأل دوجسلا كلذ يف لجو زع هللا نم نذإ همدقتي نأ ريغ نم لجو زع هللا يدي

 ةعافشلا باب حتف ىلإ قيرط وه ذإ ِةلَذ دمحم مسج نيع يف نوكتلاب رومأملا وه مويلا كلذ
 يف هلالجب قيلي امك العو لج برلا يدي نيب هو دمحم مدقتي كلذلف هريغ دحأل تسيل يتلا
 هطعت لس كسأر عفرا هل لاقيف دوجسلاب هيلع درو رمأ ريغ نم دجسيو مظعألا مويلا كلذ

 .ههلك عفشت عفشاو
 ةوتف نأ ملعا مث :موصلا رارسأ يف نيعبسلاو يداحلا بابلا يف خيشلا ركذ :(ةمتاخ)

 مهامرو ايندلا راد يف مهاذآ نميف ةعافشلاب اوءدبي نأ ةعافشلا يف مهل نذأ اذإ ىلاعت هللا ءايلوأ

 يف ىلاعت هللاءايلوأ ماقم ىري نيح لجخلا هنع اوليزيل كلذو صئاقنلاو ءايرلاو ةقدنزلاو رفكلاب

 كانهو كلذ لهجي ايندلا راد يف ناك دقو لاؤسلا ةباجإو بيرقتلا نم ىلاعت هللا دنع ةرخآلا

 مويلا كلَذ يف ىلاعت هللا ,ايلدأ نم مهل لصح يذلا فوخلا اهنم لوزيو نيركنملا سوفن نئمطت

 نأل ايندلا راد يف مهدقتعاو مهيلإ. نسح أ[ نميف ةعافشلاب ءايلوألا أدبي مل امنإو :لاق ميظعلا

 له لجو زع هللا دنع هل ًاعيفش نوكيو هيفكي هناسحإ نيعف ناسحإلا نم مدق امي نئمطم نسحملا

 . ىهتنا ناسحأللا الإ ناسحإلا ءازج

 هل نأل ءةفصلا مومع هلف مدقلاو ثودحلا هل هللا مالكو ثدحم ثداحلا مالك :(لاقو)

 .ةنس فلأ هرمع ناك ولو فيض مويلا اندنع ثدح :لاقي امك انيلع هدورو هثودحو ةطاحإلا

 مالك ىلإ مدقلا فاضي الو ءهالت وأ ثداحلا هبتك اذإ الإ هللا مالك ىلإ ثودحلا فاضي ال :لاقو

 هدابع نم هللا ءاش نمو مالسلا هيلع ىسومك همالك هعمسأ نم دنع هللا هب ملكت اذإ الإ ثداحلا

 ناك نأ :هرخآ ىلإ «؟قلخلا قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ) ثيدح يف :لاقو .ةرخآلاو ايندلا يف

 :لاق ءامعلا وه امف هللا ىوس ام لك قلخلاب دصق اذإو لئاسلا نم قاب لاؤسلاف شرعلاك ءامعلا

 ىلإ ةليل لك ىلاعت هلوزن حص شرعلا ىلع ىلاعت هئاوتساب :لاقو ؛ءافخلا ةباغ يف ةلأسم يهو
 ىلع ميرملو ةجرد ءاسنلا ىلع :مدأل لاقو .اوناك امنيأ هدابع عم وهف اذه عمو ايندلا ءامس

 ناتخأ ةرفسآلاو ايندلا :لاقو .ةاواسم مث امف ةيقاي لزت مل ةجردلاف لاجرلا ىلع ال ةجرد ىسيع

 ةقيقح ناترض امه امو ؛«نيترضلا نيب عمجلا زوجو نيتخألا نيب عمجلا نع ىلاعت هللا ىهن دقو

 ناترض امهيف ليق كلذل ىرخألاب رارضإ حاكنلاب نيتنألا دمأ ىلإ ناسحإلا يف ناك امل نككلو

 نأ بوهوملا ملعلا ةمالعو لوقعلا نازيم يف هلوخد بستكملا ملعلا ةمالع نم :لاقو .مهفاف

 رودص ىلاعت هللا نئازخ :لاقو .اهراكفأ ثيح نم لوقعلا هدرتو ردانلا يف الإ نازيم هلبقي ال
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 وفعلا هللا لأسي ىتح ريقفلا لمكي ال :لوقي هللا همحر صاوخنلا يلع يديس :(ناكو)
 لصحيي الو هل ًاروفغم ةمايقلا يفاويل هيلع ركنأ وأ همذ وأ هبس نم لك نع ايندلا راد يف حفصلاو

 اهدجي ةوالح ماقملا اذهلو لجو زع هللا لهأ نم مهيلع ركنأ وأ مهّبس نمم فوخ الو لجخ هل

 . ملعأ ىلاعت هللاو هيلع ركنأ وأ هاذآ نم مقتني نم سكع حارشناو دبعلا

 :نوعبسلاو يداحلا ثحيملا

 لبق ناتقولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب يف
 مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ قلخ

 قلخ نأ كانه انركذو ملاعلا ثودح يف باتكلا نم يناثلا ثحبملا يف هطسب مدقت امك
 اهقلخ رخأتل ةرخآلاب ةنجلا تيمس كلذلو ةنس فالآ ةعستب ايندلا قلْخ نع رخأتم رانلاو ةنجملا

 لبق امهب امهباحصأل ناتأيهم ناتقولخم امهف هيف مدقت ام ىلع ةروكذملا ةدملا ايندلا قلخس نع

 رثكأ معزو رانلا وأ ةئجلا راد يف هل قبس ام بسح ىلع يتأت فلكم لك لامعأ نإ مث مهقلخ

 امهنأ ىلع ةلادلا ةحيحصصلا ةحيرصلا صوصنلا مهيلع انيلدو ءازجلا موي ناقلشي امهنأ ةلزتعملا

 # َنِرمَكْلِ َتَّدهْأط [1+ :نارمع لآ] 4نِقَتْلِي َتَّدِهْأ» ىلاعت هلوق وحن ءازجلا موي لبق ناتقولخم

 ثيدحك كلذ وحنو ةلزلاب اهتم امهجارخإو ةنجلا امهناكسإو ءاوحو مدآ ةصقو [171 :نارمع لآل

 رفاكلل حتفيو اهميعنو اهحور نم هيلع لخديو ةنجلا ىلإ اهنم رظنيف ةوك هربق يف نمؤملل حتفي

 هديب ندع ةنج ىلاعت هللا ىلخ املا" :ثيدحكو ءاهمومسو اهرح نم هيلع لش ديف رانلا ىلإ ةوك
 يراخبلا امهاور «نونمؤملا حلفأ دق تلاقف يملكت اهل لاق اهراهنأ اهيف قشو اهرامث اهيف يلدو

 ريغ مهماهفأ نيعأ تناك نإ نيعماسلا اوتغأ اوقطن اذإف مهتنسلأ نئازخلا كلت باوبأو نيبرقملا

 دعب مالكلا نأ ملعا :؟توص وأ فرحب وه له :توملا دعب مالكلا يف لاقو .ةسومطم

 مالكلا ناك توصلاو فرحلا تضتقا نإف اهيف كسسفن ىرت يتلا ةروصلا بسحب نوكي توملا

 يا ىف ناك ام وأ ةرظنلا وأ ةراشإلا تضتقا نإو ناك فرح الب ثوصلا تضتقا نإو كلذك

 إو :لاق خزربلا ةرضح هيضتقت كلذ عيمج نإف «ناك مالكلا نيع نوكت نأ تاذلا تضتقا نإو

 58 عماجلا ماقملا هنإف مالكلا يف بتارملا عيمج تزح ناسنإ ةروص يف كسفن تيأر

 نإف توملا دعب خزربلا يف انلاح فلأتل رادلا هذه يف مونلا انل هللا لعج امنإ :لاقو .روصلا

 يف هل ةقالع ال توملاو مونلا يف ةيقاب لكيهلا هريبدت ةقالع نأ ال مئانلا لاحك تيملا لاح

 اذإ :لاقو .أربت دشأ كنم هنإف هتيحص يف عمطت الف هسفن نم أربتي نم تيأر اذإ :لاقو .ريبدتلا

 اميف ليوأتلاو كايإ :لاق .ةبيصم نم اهل ايف ٍلاحب انل ةقث الق هللا ملع يف انل قبس ام لهجن انك

 َنماَءل كلقع هلوأ ام ال هللا لزنأ ام وه امنإ ناميإلا قلعتمو لئاطب رفظت ام كنإف نمؤم هب تنأ

 قرأ م َلئي» تآرق اذإ :لاقو .ةيآلا [886 :ةرقيلا] 4نْويمَوُمْلََو فير نم 2 لإ لْرنُأ آمب لوسيل



 1 1/ مدآ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو ىح رانلاو ةنجلا نأ نايب يف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 هللا همحر نيدلا ييحم خيشلا ناكو ثيداحأ ةدع يف «رانلاو ةنجلا تيأرا :ِةلي هلوقو هريغو

 فيلكتلا نمز ءاضقناو ايندلا ءاهتناب الإ امهؤانب لمكي ال امهنكل ناتقولخسم رانلاو ةنجلا :لوقي

 امهنأل ءانبلا يهتني ىتح ينبيو ناردجلا قشي كلذ دعب مث كلملا هانب يذلا رادلا روس ةباثمب امهف
 نم غرف امهنإ لاق جراخ نم روسلا ىلإ رظن نمف رش وأ ريخ نم نيفلكملا لامعأ نم نايتبي امنإ
 هذه ىف نيفلكملا لامعأ نم ىقب ام ردقب ءانيلا نم نيتصقان امهدجو روسلا لخد نمو امهئائب

 هللا ناحبس اهسارغو ناعبق اهنإو ةبرتلا ةبيط ءاملا ةبذع ةنجلا نإ) :ثيدح كلذل لديو رادلا
 ثيدحلا يفو رجش الو اهيف ءانب ال يتلا يه ناعيقلا نإف ثيدحلا هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 ًالثم هللا ناحبس لاق نمو ةنجلا يف ًاتيب هل هللا ىنب ةعكر ةرشع يتنثا موي لك ىلص نم :ًاضيأ
 ةنجلا يه مدآ اهنم جرخسأ يتلا ةنجلا تسيل :يطيرخملا لاقو «ىهتنا ةنجلا يف ةرجش هل سرغ

 اهنوكل سيلبإل ةيابإ الو مدأل ةيصعم اهيف حصي ال كلت نإف ىلاعت هللا ملع يف ةرخدملا ىربكلا
 اهبحاص بجحي ىتح عقت ال ةيصعملا نأ مولعمو اهيف باجح ال يتلا ةصاخلا ىلاعت هللا ةرضح
 ءاهتنا دعب الإ سانلا اهلخدي ال ىربكلا ةنجلاف توقايلا لبج قوف يه ىتلا خزربلا ةنج يه امنإو

 ران كلذكو ايندلا رادلا يف ىرت يتلا يه خزربلا ةنجو :لاق طارصلا ىلع رورملاو باسحلا
 يذلا يحل نب ورمع ىأر هنأ ركذ اذه يماقم يف رانلاو ةنجلا تيأر لاق امل لي هنإف خزربلا

 مل ءالؤه نأ مولعمو ًاعوج تتام ىتح ةرهلا تسبح يتلا ةأرملا ىأر هنأ ركذو بئاوسلا بيس
 دقو .ررحيو لمأتيلف لاق اذكه خزربلا يف نوسوبحم مه امنإو نآلا ىلإ ىربكلا رانلا اولخدي

 نيلوألا لاحر طحم لحم امهنأل طسبلا ضعب نيرادلا نيتاه ىلع مالكلا طسبأ نأ يل بيح
 :ةئامو نيرشعلاو سداسلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا لاق :قيفوتلا هللابو لوقأف نيرخآلاو

 دلال ءىدتبا مث كلذ دصقاف الإو ناك ةلالجلا ىلع كسفن عطقنا نإف,[1؟4 :مامنألا] مَ نشر
 كل ىلاعت قحلا يفيل كدهعب يفت نأ رذحا :لاقو . [1؟8 :ماعنوا] «متلاسر ُلَمْجَع تح ُمَلَعَ

 مل هدهعب هل قحلا يفيل هدهعب ىفو نم نإف ديري ام لعفي قحلا عدو كدهعب تنأ فوأ لب هدهعب
 الق كبر تيجان اذإ :لاقو .ديزم ريغ نم كدهعب كئافو ىلع لمعاف ائيش هنازيم ىلع هدزي
 هل عمست الو كنم هعمسي الف هب هيجانتف ًامالك كسفن دنع نم عرتخت نأ رذحاو همالكب الإ هجانت
 .مدق ةلزم هنإف كلذ نم ظفحتف ةباجإ

 نع نوذخأي نيذلا لمكلا نم الإ نوديرملا اهؤرقي يتلا بازحألا عضو قيلي الف :(تلق)

 :هنع هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا وبأ يديس لاق امك ءصاخلا هجولا نم هل لوسرلا وأ قحلا

 مسالا ركذ مزلا :لاقو .ملعأ هللاو فرح دعب ًافرح لَو هللا لوسر نع رحبلا بزح تذخأ
 .زمره مارو كبلعبي هنإف ميحرلا نمحرلا وهو بكرملا

 :لاقو .امهنم دب الو ديدحت بئاغلا ريمضب ديدحت ةهجاوملا ريمضب هللا باطخ :(لاقو)

 وه ام ىلإ لوزنلاب عضاوتلا باب انل حتفيل الإ ايندلا ءامس ىلإ لزني هنأ ىلاعت قحلا انربخأ ام
 تحتلا ىلإ اههوجو تفرص ام مدال ةكئالملا دوجبس يف كلقعي رظنا :لاقو .انمعز يف اننود
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 زييمت راد ةرخآلاو فيلكتو طالتخاو زييمت راد ايندلا نأل ؛ةرخآلا نم ةأشن لمكأ ايندلا نأ ملعا

 لهأ ىعدي نيح كلذو دحاو نطوم يف الإ ايندلا يف امك طق عيرشت اهيف نوكي الو طقف
 . كلذ يف لاطأو مهنازيم ةدجسلا كلتب حجرتف نودجسيف دوجسلا ىلإ فارعألا

 كلذب ماق امف نهقوقع مدعو انتاهمأ ىلإ ناسحإلاب انرمأ دق ىلاعت هللا نأ ملعاو :لاق مث

 هللا نعل انم دحاولا لاق اذإف انتدلو يتلا انمأ يه ايندلا نأ مولعمو سانلا نم ليلق الإ بدألا

 قاع وهف همأ نعل نمو «ثيدحلا ىف درو امك لجو رع هبرت اناصعأ هللا نعل ايندلا تلاق ايندلا
 امق هبرل اناصعأ هللا نعل اهلوق ىف اهدالوأ ىلع اهونحو اهبدأ ةدش صخشلا لمأتبلو كش الب اهل
 اهتقفشو ةدلاولا ونح نم اذهو همساب هيمست نأ ىلع الو نينعتلا مكحب اهنعل نم نعلت نأ تردق

 اهفصوق «رشلا نم وجني اهبو ريخلا غلبي اهيلع نمؤملا ةيطم ايندلا» :ثيدحلا يفو اهدلو ىلع
 مهقوستو ريخلا مهل نيزتو اهنم مهب برهتو رشلاب مهركذت اهدالوأ ىلع اهونح ةدش نم اهنأب

 ام ىلإ اهتبقارم ةدشل كلذ لك ريخلا نطوم ىلإ رشلا نطوم نم مهلمحتو مهب رفاست يهف هيلإ
 اودعسيل اهؤانبأ اهب موقي نأ بجيف عئارش ةامسملا ةيهلإلا رماوألا نم اهيف ىلاعت هللا لزنأ

 دبع لكل يغبنيف انمأ تفقو امك انبر دودح دنع انفقو الو انمأ قالخأ عبتن مل فيك انم ًابجعاوف

 اهبحي ناك كلذلو يه الإ رصبي الو همأ ىلع الإ هنيع حتفي ال لفطلا نإف همأ لاح بقاري نأ

 ام اهنأل ةرخآلا ىلإ اهئانبأ نم دحأ ةبسن اهيلع نوهي ال هنأ ايندلا قالخأ نمو ًاعبط اهيلإ ليميو
 اهنأ لاحلاو اهيلإ داكنألاو رورشلا بسنن اننأ اهل انقوقع نمو مهتيبرت يف تبعت الو مهتدلو .

 ًاضيأ يه اهيلع ام دشأ نمو يه اهلعف ال فلكملا لعف وه امنإ رشلاو اهلاوحأ يه ام انلاوحأ

 قحلا نم هتفرع ام عم سوفنلا تققو ول :لاقو .نيع ةدهاشم هيف ىلاعت قحلل ةدهاشم يهو الإ

 كلذلف اهباجح نيع اهبلط ناكف اهنع باغ ًارمأ بلطت ًادبأ اهنكل «هيلع وه ام ىلع رمألا تفرعل

 ام هللاو اهنع باغ يذلا نطابلا بلطب اهلغشل [30 :رمزلا] «ِرْدَم ٌّقَح َهَّأ أوُرَدَق اَمَو# :ىلاعت لاق

 نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا هنأب ىلاعت انبطاخ امف «هتفرعم يف مدق اهل سيل ام الإ اهنع نطب
 اذإ :لاقو .هيف ركفتلا يف انسوفن بعتن الف رهاظلا وه نطابلا يف هبلطن يذلا نأ انملعيل الإ

 مهمهت ىتح همدق ام هنإف هب لمعاف ركذلا يف اهنم مدق ام ىلإ رظناف رومأ يف ىلاعت قحلا كربخأ

 « ٌدئسح هوس هلأ لوشم يف كَل نك َدَّمْلا» هب هللا أدب امب اوءدبا هب ذخألا ىلع كهبن هنأكف هب
 ضرغلا قفاو امب ةماعلا اهصخو عنملا اناطعأ نإو معن اهلك قحلا اياطع :لاقو 1١[ :بارحألا]

 ةرجاف نيميلا نوكت دقو نيميلاو دهاشلاب مكاحلا مكح رهطملا عرشلاب تبث ضرم كلذو

 هللا نأل ملع بحاص وهف مكحلل بيصم مكاحلا نأ عم مكحلا توبث عم ملع الف ًاروز ةداهشلاو

 دنعو نظ ةبلغ هدنع وهف هنظ ىلع بلغ امي مكحي نأ مكاحلل عرش دقو ءملع امب الإ مكح ام
 .رهقي مكح ةفالخلاو غيلبت ةلاسرلا نإف ةلاسرلا ىلع دئاز مكح ةفالخلا :لاقو .مهفاف ملع هللا

 كامس امو بلغت ربصلاب هرهق مواقت الو كنع هعفر يف هلأساف رضب ىلاعت قحلا كالتبا اذإ :لاقو
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 لاطأو ايندلا يف الإ كلذ اولمع ام مهنأ عم ةرخآلا ىلإ ريخلا نم هنولعفي ام لك اهدالوأ ةبسن
 ًادبتلو يه هنالوأ مو هالو يش يلا ةيصملا رجأ انا نأ ملعف :لاق مث : كلذ يف

 يهو تاقولخملا مظعأ نم منهج نأ يخأ اي ملعا :لوقنق اهتم هللا لذاعأ راتلا ىلع مالكلاب

 نيدبألا دبأ نيقفانملاو نيرفاكلاو نيكرشملاو ةلطعملا اهيف نجسي ةرخآلا يف ىلاعت هللا نجس
 نم رئابكلا لهأ امأو [2 :ءارسإلا] يصح َندَكْلِل هَ اًنلَسَو# :ىلاعت لاق ءنيرهادلا رهدو

 تناك اذإ مانهج ركب لاقي ءاهرعق دعبل منهج تيمسو نوجرخي مث هللا ءاش ام نونجسيف نينمؤملا

 اهالعأ نيبو هتاجرد ىصقأ ىلع دربلا اهيفف ريرهمزو رورح ىلع ةلمتشم يهو رعقلا ةديعب
 اهل ةرمج ال الرحم ءاوه وه امنإ اهرورح نأ ىفخي الو نينسلا نم ةئامعبسو سمخ اهلفسأو
 :ةرقبلا] 4ةَراَجْلَو ُساَّنلَأ اًهُدوُفَو# :ىلاعت لاق هللا نود نم ةهلآ ةذختملا راجحألاو مدآ ينب ىوس

 لاقو [وم : 00 هج تصح وَّنأ تود نم َنوُدَبَمَت امو مثكحْنإ» :ىلاعت لاقو [*4

 نجلا نأ تبثأف [40 4 :ءارعشلا] 4 (8) نِعْمَ سلبا دونحو () ةواتلاو مه ايف انكَجف# : ىلاعت

 ىلاعت هللا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نيتسلاو يداحلا بابلا يف نيدلا يبحم خيشلا لاق .اهبهل

 دقو :لاق اهنولخدي نيذلا سنإلاو نجلا لامعأ ثودح بسح ىلع تالآ منهج يف ثدحي

 اذكه :لاق . سوماجلا ةروص ىلع ةروصلا يف اهقلخ- ناك كلذلو روثلا علاطب ىلاعت هللا اهدجوأ

 كلذكو لاق عماقملا اهيف نوعنطصي ب نجلا تيرأو تاكرد سمخ اهيف تلزنو يفشك يف اهتيأر

 لوق كيلع هللا صق امو .مهفاف قحلا نع ال قلخلا نع ىوكشلا كسبح ثيح نم الإ ًارباص
 ٌمُهِدَدُهف# : رشبلا ديسل لاقي ناك اذإو هادهب يدعهتل الإ [8* :ءايبنألا] 4 ٌدّْضلأ َينَتَم# :بويأ
 انل وه امب هسفن فصو ىلاعت قحلا نإ طق لقت ال :لاقو هريغب كنظ امف [40 :ماعنألا) هَ

 اميف قحلل بيذكتو بدأ ءوس اذه «كلذ وحنو كحضلاو نايتإلاو لوزنلاك هيلع زوجي ال امم
 نإو قحلا تافص لكلاق فييكت ريغ نم ةفصلا كلت بحاص ىلاعت وه لب كنود هسفن هب فصو

 ىلإ اهتبسن دح ىلع قحلا ىلإ اهتبسن وه امنإ عونمملا ذإ ةراعتسالا مكحب ىلخلا اهب فصتا
 .رم امك ناكملا تابثإ ءاوتسالا نم مزلي ال كلذك ةهجلا تابثإ قوفلا نم مزلي ال :لاقو .دبعلا

 امك هتوم لاح يف ال هتوم دعب هاري يأ «تومي ىتح هبر ىري ال مكدحأ نإ) ثيدح يف :لاقو

 :ىلاعت لاق امنإ :لاقو .ريغ ال ايندلا ةايحلا يف هللا ةيؤر الإ عراشلا ىفن امف مهضعب همهوت

 عمج نآرقلا نأل ذعتساف ناقرفلا تأرق اذإ لقي ملو 148 :لسلا] سي ْذِهَتْسُت نقل َت 2771

 2 دقف كمهفتسا نم :لاقو .هدرطي هنإف ناقرفلا فالشب روضحلا ىلإ سيلبإ وعدي وهف

 نم زاتميف بير هبلق يف نم هب ربتخيل ل ملاعلا نم ماهفتسالا عقي د دقو هنع كمهفتسا امب ملاع كنأب

 هب وه امب نمؤي نأ رمأ نمؤم اذهف [؟ :فصلا] «أوُنْمأَ ند 39 هريظن هملعي ال نمم هبر ملعي

 ًامرحم ًامارح اهلعج يأ ؛شحاوفلا مرح هتريغ نمو ينم ريغأ هللاو) :ثيدح يف :لاقو .نمؤم

 نأ سانلا ليخت دقو :لاق اهتمرح كاهتنا ةهج نم مثأ دقف اهيف عقو نمف اهريغو ةكم مرح امك
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 كلت نأ ليختف ةيح ةروص مهضعبل تلثمت دقو هفشك قيرط نم ناجري نب مكحلا وبأ اهآر

 هللا اهقلخ املو :نيدلا يبحم خيشلا لاق «ءكلذك سيلو اهيلع ىلاعت هللا اهقلخ يتلا يه ةروصلا

 ناكف ىدجلا يف يراردلا رئاس ناكو سوقلا يف رمقلاو سمشلا ناكو روثلا يف لحز ناك يلاعت

 يف هلوق يلجت نم اهقلخ ىلاعت هللا نأل عوجلا اهيف ناك امنإو دربلاو رحلا كلذ لجألا اهيف

 كلذ نمف «ينقست ملف تئمظو يندعت ملف تضرمو ينمعطت ملف تعجل :؟ملسم حيحصال

 نيربكتملا تمصقو نيرابجلا ىلع تربجت كلذلو :خيشلا لاق ءاهنم هللا انذاعأ منهج تقلخ

 كلذ نوكي الو بضغلا ةفص نمف اهيف نولخادلا اهدجي يتلا مالآلا نم اهيف هللا قلخي ام عيمجو
 نم دحأ اهيف نكي مل اذإ امأو اهولخد ىتم سنإلاو نجلا نم اهيف قلخلا لوخد دنع الإ اهيف
 هللا ةمحر يف اهتينابز نم اهيف نمو يه لب اهتكئالم سفن يف الو اهسفن يف ملأ الف اهلهأ

 نع انيور ام بجعأ نمو * لاق «كلذ يف لاطأو نورتفي ال هللا نوحبسي نوذتلم نومعنتم

 لاقف اوعاتراف ةميظع ةده اوعمسف هباحصأ عم دجتسملا يف ًاموي ًادعاق ناك هنأ هي هللا لوسر
 ىلعأ نم يقلأ رجح :لاق ؛ملعأ هلوسرو هللا اولاق ؟ةدهلا هذه ام نوفرعتأ» :ِةك هللا لوسر

 ةدهلا هذه اهيف هطوقسو اهرعق ىلإ هلوصو ناكف ؛اهرعق ىلإ لصو نآلا ةنس نيعبس ذنم منهج
 ةنس نيعبس هرمع ناكو تام دق نيقفانملا نم قفانم راد يف خارصلاو الإ همالك نم كك غرف امف

 نيح نم هنأو قفانملا كلذ وه رجحلا كلذ نأ ةياحصلا ءاربك ملعف ربكأ هللا يك هللا لوسر لاقف

 هرمع غلب املف غولبلا دعب الإ ًافلكم نكي مل نإو هللا ملع يف هلامعأب منهج ران يف يوهي دلو
 [4١ه :ءاسنلا] رات ّنِم ٍلَمَسَدْلا ِكْرَّدلأ يف َنيِقَيَحْلأ َّنإ# ىلاعت لاق اهرعق يف لصحف تام نيعبس

 ةوبنلا مالك بجععأ ام اورظناف اوربتعيل وه امنإ اهايإ هللا مهعمسأ يتلا ةدهلا كلتل مهعامس ناكف

 نمو# هتامرحو هللا رئاعش اهنأ ثيح نم اهل ميظعت وه امنإو كلذك سيلو شحاوفلاب ةناهإ كلذ
 لثم تامرحملا يف عوقولا ميرحتف ٠0[ :جحلا] (َْيَر دنع مل ٌرْيَخ َوْهَف هلأ تمرح ملعب
 .هانعم يف لمأتيلف ىهتنا ميظعتلا ىلع ليلد ركفتلا ميرحت نإف هللا تاذ يف ركفتلا ميرحت

 :علطمو دحتو نطيو رهظ اهلو الإ ةيآ نم ام :هنع ىلاعت هللا يضر يلع لوق يف :(لاقو)

 دحلاو ةروصلا هيلع كسمت ام كاطعأ ام اهنم نطابلاو هتروص كاطعأ ام ةيآلا نم رهاظلا نأ ملعا

 هذه نيب نوزيمي فشكلا لهأو هيلإ لوصولا كاطعأ ام اهنم علطملاو اهريغ نم اهزيمي ام اهنم

 توملا قلش نم نإف ةايحلاو ثوم الو ةايح وذ وه ام ءىش هلثمك سيل نم :لاقو .بتارملا

 ىلاعت هل كلذكو :لاق .ةايح وذ وه ام ىحلا وهف امه الو ناك دقف امهب تعني ال ةايحلاو
 هَلَث# :ىلاعت لاق .ةنسلاو باتكلا يف اهدورول ءامسأ تافصلا ىمستف تافصلا هل ام ءامسألا
 402 توْدِصَي اع َهَّرِمْلا بر َكْيَر نَحَبسو : ىلاعت لاقو 18١[. :فارعألا] 4َىّسْلَل 4مل

 لسرلاو هلسرو هللا نيب ةبجح ةكئالملا :لاقو .مسالا نع ال ةفصلا نع هزنتف ١8١[ :تافاصلا]
 لق املكو دانسإلا ولع ةياورلا نم دوصقملاو اندانسإ هللاو كلذي دعبف اياعرلاو كلملا نيب ةيجح

 لازف ٠08[ :فسوي] 4ةَريِصَب لع هلا لإ اَوْعَدَأطظ :لاقف كلذب عراشلا انفرع دقو الع هلاجر



 555١ مدأ ىلخ لبق ناتتولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب يف :نوعيسلاو يداحلا ثحبملا

 تلآأس دقلو :نيدلا ييحم خيشل ١) لاق ِةِيطَي همالك بذعأ امو هتراشإ , نسحأ امو هفيرعت فلعلأ امو

 الولو اهناكم تفرعو اهتقرعف كلذ ىلع ينعلطأف اهلهأو منهج ىلع ينعلطي نأ ىلاعت هللأ

 بدألا ماقم ىدعتن نأ انعئمي بدألا نكلو اهناكم تنيعت اهنع لأس امل هللا ملع يف لاق + هنأ

 ينلا مهمانصأ عمو مهرلضأ نيذلا لالبضضلا ةمئأ عض نومصاختي اهلهأ تيأآرو : لاق د 2 داعم

 عم ةيعرشلا بهاذملا بابرأ ماصخ ةروص مهماصخ ةروص تيأرو هللا نود نم اهنودبعي اوناك

 بابرأ ماصخ ىرأ املك انأف ًاضعب مهضعب ججح ضاحدأ بلط يف ةغئازلا بهاذملا لهأ

 يقلتلاو ميلستلا يف اهلك ةمحج رلا تيآرو راخلا لهأ ماصخ ركذتأ غيزلا لعهأ عم اندنع بهاذملا

 ماك ةعأ ركو 2 هنا لوسر ثيدح ةءارق ءدنع بدأتلاو ةعيرشلا دودح دللع قوقولاو ةوبنلا نم

 هللأ ينعلطا املو لاق . مهم الك عا ف كنع توصلا عفر ماع و نيلماعلا ءاملعلا 3 نيدهتجملا ةمئالا

 ًاعضوم اهمف ت تيأرو ىنعلطي نأ هللا ءاش ام اراد اهنوك ثيح نم راثلا تاكرد نم تيأر اهيلع

 لك وأ آرأن روطتي لمع لك تقولا كلذ نم تملعف لزنأ نأ هللا ءاش اه هيف تلزن ةملظملا ى

 لامعأ نم وه امنإو ةقيقح منهج نم وه ام منهج لهأ باذع نأ تملعو ًاميعن روطتي لمع
 :كلذ ىف تدشنأو نيلحادلا

 اهيمطت لاحلا يف اهججؤت امك اهدقوت لامعألابو كتم رانلا

 اهيشنت كنم لاح لك يف تنأو ًاديأ براهاهنم عبطلاب تنأف

 لاق نم ةعيرشلا ءاملع لاق نكلو هللا همحر خيشلا لاق اذكه تلق ءىهتنا لاق ام رخآ ىلإ

 هلوق لعلو :ررحيو لمأتيلف رانلا لوخد يف كلذك مكحلا نوكي نأ هسايقو رفك ةنجلا تلخد

 اذه ذخأ هنعف ىبر نع ىبلق ىنثدح : ديزي بأ لاق هنمو لوسرلا لاّرف ىنعبتا ن مو انأ ليربج

 ريزنخ اهنإ ةكمس يف تلق نإف ءامسألا فالتخاب فلتخت ماكحألا :لاقو . ركنملا اهيأ اي :هلوق
 رفعلاو حفصلا ىلع دبعلا مركتي نأ وه مركلا مرك :لاقو مسالا مكح اذه تمرح رحبلا

 ةءاسإ يف لاقي كلذكو مركلا مرك امهلامعتساو مرك حفصلاو وفعلا نأل حفصيو وفعيف دوجولاب

 ىلع همكح روصقم مسالا اذه نأ الإ ءازج ناك نإو ءوسي امب ىتأ نم ءيسملا نإف ةءاسإلا

 اتمدقم ناميإلاو مالسإلا :لاقو .قحلا هب انبدأ أبدأ ىلاعت قحلا ىلع زوجي الف ىلخلا

 الف قيدصت ناميإلا ًاضيأ :لاقو .لبفي مل الإو لات مالسإلاو مدقتلا هل ناميإلا نأ عم .ناسحإلا

 نوكي ال دايقنالاو دايقنا مالسإلاو ناسحإلا نم دب الف ليختلا يف ربخلا ةدهاشم نع الإ نوكي

 الإ داقنا امف سحي مل نإف هتيصانب ذخأ ىحلا نأب ٌسحأ نمل الإ كلذ سبلو ًاعوط داقنا نمل الإ

 ىلخي ال هللا نإ :لاق نم لهجأ ام :لاقو .ةدهاشملا ىلع كاري هنأ ىرت نأ ناسحإلاو ءاهرك

 نمؤم هب وه امب فيكف :لافتألا] « نر َدَّشأ تركذلو َتِيَمَر ذإ كيم اَمُوأ# :أرقي وهو ةلآلاب
 لاقو .هل ةلآ فيسلاو تنأو كل ةلآ فيسلا نإ :انلوق مدقت دقو باجعلا بجعلا وه اذه

 ١ حعيمستلا :لاقو ءملعأ هللاو ةلآلاب ال ةقيقح ةلآلا دوجو دنع نوكي قلخلا :لاقي نأ ىلوألا
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 اهلهأل ىنكس راد يه امنإ منهج نأ مل اعف ؛لعأ هاو دقت م ءرسقي امك انك تعلطا نأ تاز

 لاق . 9 لحجم , ميل 8 هللا 3 موباذعف عاش . يع باذعلا 2 ونأ مهيف قلخي ى اه دللاو مهل احلم

 ره يذلا ن ماكنا بابلا 5 نقاغم باب اهيف سيل هج“ باري هع منهجل و . يلا يبيحسم خيشلا

 يف يتلا بكاركلا عيمجو لاق ًادبأ رانلا لهأل متفي الف لجو رع هللا ةيذر نع باجحلا باب

 مكهج يف امهل بو رغكد اذ عولطلاو رمقلاو سمشلا كلذكو ىلخل ١) ةميصع مارجألا ةملطم مده

 .رادلا كلتب قيلي ام بسحب اهريس نع تانيوكتلاو ةقرشم ال ةقراش منهج سمشف ًامئاد

 ؟منهج دح امف :(تلق نإف)

 لفسأ ىلإ ةتباثلا بكاوكلا كلف رعقم نم باسحلا نم غارفلا دعب اهدح نإ :(باوجلاف)
 مل ناكم لكو اهيف قولخم ال ثيح هيلع نألا يه امع اعاستا منهج يف ديزي هاك كلذو نيلفاس

 # ()) َتْرَجْس ٌراَسِلأ اَدإَو# :ىلاعت لاق ًاران هلك دوعي هنإف ةنجلا ىلإ دوعي هنأ خراشلا ركذي
 هريغو رمع نما هرك انه نمو لاق هتدموأ اذإ رونتلا ترجس نم ران تححأ ىأ [5 :ريوكتلا]

 . رحبلا نم يلإ بحأ مميتلا لوقي مهضعب ناكو هنم ةراهطلا زاوحب مهلوق عم ر حبلا ءاسب وضولا
 .اران ججأتي نآلا حلملا رحب نوري مهلك فشكلا لهأو :نيدلا ييحم خيشلا ل

 ؟رانلا يف ًاياذع مهلك قلخلا دشأ نسف :(تلق نإف)

 .ةيصعم لكو كرشلا نس يذلا وه هنأل سيلبإ ًاباذع مهدشأ :(باوحلاف)

 ؟هنم قلخ امب هباذع ىلاعت هللا لعج هقفيتكف راثلا نم قولخم سيلبإ نإ :(تلق نإف)

 يف سيلف دوجو هنإف مدعلا مدع كلذ ريلظنو ةياكحلا ليبس ىلع الإ هزني ال هزنملا نأل حيرجت

 نيهزلتملا هيزنت نم ى ىربتلا بلطي يتاذلا سيدقتلا نأ كلذ حاضيإو هنع هزني ةقيقح ن.صقت قحلا

 هب قلعتي نأ زوجي وأ هب قلعتي مهوتم الو ليختم مث امو اومهوتو اوليخت ىتح اوهزن ام مهنإف
 هل عمج لب تام ام هللا ءادعأ هلتق نم :لاقو . كلذ يف لاطأو هتاذل سودقلا وه لب هنع هزئيف

 الو هنم هامح امو اريبك هلتقف رابجلا هيلع طلسو اريغص ىيحيب ىنتعا ىلاعت هللا ناف نيتايحلا نيب

 هريك ىف ىقب نإف هسفن ىلإ لكو ربك اذإف هفعضل هب ةيحر هب ىنتعا امنإ ريغصلا نأل كلذ هرضي

 هل ناك يذلا هفعض ىسنو ةلوعجملا ةوقلا ىعدا نإو ةمحرلا هتححص :فعضلا نم هرغص مكحب

 عم ر ردصلا ىلإ مضيو لبقي فيك , يغصلا لمأتو .هيلإ فعضلا درب هربك يف هللا هعاضأ هرغسح يف

 :لاقو .هتوم هلهأ ىنمتيو لبقي الو ردفتسي رببكلاو هتايح هدلاو يهتشيو هبايثو هندب ر ,ادشتسا

 نأ ىنمت نمف لمعلا نم ينمتلاو | ٠١ :فهكلا] ؛اَلْمَع َنَسْحَأ ْنّم َّرْجَأ ٌعيِضن ال اَنإ# :ىلاعت هلوق
 لاقو .بصن الو دك ريغ نم لاملا كلذ قننأ نم باوث هللا هاطعأ هب قذصت لام هل ناك ول

 أمو ساغنألاو بيط رادقم فرع امأ قشنتسمل كسملا حاف ام ةبحألا سافنأ بيط فرع الول

 الإ ءيشب ؛ب رمت الو ءاقللا دنع ًاضعب اهضعب مشن اهارث الآ مئاهبلا الإ ةيهأالا فراعملا : ' م هيلطعت

 ىنغي الو تعصي الو قحلا تادراو دنع تبثي فراعلا متيأر اذإ :لاقو همشت هيلإ اهتيؤرب ليمتو

 ُ طا



 اثفوإ مدا ىلخ لبق ناتقرولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ تايب ىف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 مسجلا ةايح هب نوكي سفنلا ىرت الأ ريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هللا نإ :(باوحلاف)

 هنيحل نم كلهف ةتعاس نم هقرحأف بلقلا ىلإ ًاعجار سكعتا ىقنحلا وأ قنشلاب عنم اذإق ساسحلا

 .هتافو تناك هبو هتايح ناك ىسفنلابق

 هجراخ نم كلذب بذعي لهف هتأشنل ىفقانملا ريرهم لاب بذعي هنأ درو دتف :(تلق نإف)

 .هلطاد نم مث

 ةيماب ريرهم ملا عزج بلغيف اهناكرأ دحأ هنا هثاذ نم الا ريرهم رْلا هينأي هز :(باوحلاف)

 هرمايف اهب ملاتيف ايثدلا راد ىف ناسنإلا ىلع طالخألا ىشعب بلغي امك كلذب بذعيف ناكرألا

 ل نمر لكب بذع راثلا لخد ن "ا لكف لمحل ؛ تنام اميرل لصق هنأ ١ 3 ا ولف دصغلاب تييطلا

 . ءاوهلاو ءاملا ىتح هناكرأ

 ؟راثلا تاكرد ددع مكف :(تلق نإن)

 موك أاهنم كرد لكل و ةنحلا جرد ةلياقم ىف اهنأل كر د ةثام اهددع :(باوحلاف)

 , ةيص وصخحم مالا دهب لاحلا يهلؤلا فبضغلا نم مهلو نوح وصتسم

 ؟اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ ماسقأ مكف :(تلق نإف)

 'تاحوتفلا» نم نيثسلاو يناثلا بابلا يف خيشل كلا هلاق امك ماسقأ ةعبرأ مه :(تاوجلاف)

 نوعرخمْلا اب ميلا اُرتمآَو# ى اع لاق ةصاخ نيمرجملا ىلإ ماسقأ ةعبرألا عجرتو

 مسعلا لدبأ ةنجلا ىلإ اهنم نوجرخي ال منهج ىنكسل ًالهأ اونوكي نأل نوقحتسملا يأ
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 الا ىلخ هارب ال هلاح ناك اذإ هنأ وهو ةمالع هل نكلو بوبحم هنأ اوملعاف هلكيه لبج كدني ال

 نش رممعتيو 0 هلاج يش ةيلك ىشعي نم امأو ىلاعت نحلا يلجتل تيل أه هلثم نوكي نأ هنأ قمت

 هدنع امو بوبحم ريغ هنأ اوملعاف ىنفي وأ ب رلطضي وأ حيصي وأ قعصي وأ اهيلع ناك ل طيب

5 

 قسوم ّرَخَو# :ىلاعت هلوقل ةسوسحملا ال ةنطايلا لاوحألا تادراولاب دارملا :(تلق)

 لجل يانا نمَو# :ىلاعت هلوق يف :لاقو .مهفاف عامجإب بوبحم هنأ عم [1835 :فئرعألا] انعم

 ءادتبا ءاسملاف ءاسملاو حابصلا راهنلا فارطأب دارملا نأ ملعا (؟١ :هلل ©رابتلا ٌفاَرطَأَو يَ

 نيب ام كلذك ليللا نأ امك ءاهتنالاو ءادتبالا نيب ام وه راهنلاو ليللا ءاهتنا حابصلاو ليللا

 راهدلا ركذل يضرعت امو راهنلا فارطأو ليللا ءانأ حيبستلاب ىلاعت حلا انرمأ دقو ءادتبالاو ءاهتنالا

 كل راهنلاق ًاغارف يأ ٠١ :لمزسلاا 43 نول ان را ين كل ّنظ :لاق هنأل مك ىلا اذه ىف

 راهنلا ىف هل هللا ناك راهنلا فارطأو ليللا ىف هللاب الغتشم ناك نمو ءىل راهنلا افارطأو ليلاو
 ةعي مشلا ل ! ةقيقحلاو لقعلا بل ةعيرشلا : لاقو .فارطألاو ليللا يف قحلل غرفتلل دادعتسا هنأل

 كلذك بلا ظفحي رشقلاو نهدلا ظفحي يذلا بللاف رشقلا هظفحي يذلا بللا يف نهدلاك يهف



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 554

 مهو نوكرشملا يناثلا ءمهبارضأو بهل يبأو ذورمتلاو نوعرمك هبا رمأ ع دوربكتملا لوألا

 ملاعلل اوتبثي ملف ةلمج ةهلآلا اوقت نيذلا مهو نولطعملا ثلاثلا ءرخآ اهلإ هللا عم نولعجي نيذلا

 ةثالثلا ماسقألا هذه لهأ نم مالسإلا اورهظأ نيذلا مهو نوقفانملا عبارلا .ملاعلا نم الو اهلإ

 رانلا نم نوجرخي ال نيذلا مه ةعبرألا ءالؤهف «ثالثلا فئاوطلا هذه هيلع ام داقتعا نم هيلع

 . ىهتنا سنإو نج نم

 ناميإ لويقب لوقي هنأ نيدلا ييحم خيشلا ىلإ بسن نم ىرتفاو هللاو بذكف :(تلق)
 نيدبألا دبأ اهنم نوجرخي ال نيذلا رانلا لهأ نم هنأب انه حرص ام هب لوتي ناك هنأ ولو نوعرف

 ايأ يضاقلا هيف عبت ناك هنأ امإو .ةبطشلا يف كلذ ىلإ ةراشإلا ترم امك هيلع سوسدم هنأ اًمإف

 يذلا الإ هلإ ال لاق هنأ هنع ىكح ىلاعت هللا نأل نوعرف ناميإ لوبقي لئاق هنإف ىنالقابلا ركب

 عامجإ دقعلا دقو .كلذ دعب هضقاني ام هنع كحب ملو نيملسملا نم انأو ليئارسإ ونب هب تنمآ

 ناميإ لوبقب لوقي هنأ نيدلا ييحم خيشلا نع لقنت نأ كايإف هناميإ لوبق مدع ىلع مهلك ةمئألا

 وحنب هتوم لبق اهنم غرف هنأل هتافلؤم رخاوأ نم «تاحوتفلا» اميس ال عامجإلا قرختو نوعرف

 .ملعأ ىلاعت هللاو نيئس سمخ

 صاصتخالا تاجرد سم ةنحلا يف ام ريظن صاصتخا تاكرد راثلا يف لهف :(تلك نإف)

 رانلا يف سيل ؛تاحوتفلا» نم نيتسلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوحلاف)

 نأ امك ءاوعد حصت مل لقع ريغب ًاعرش ىعدا نمو ةقيقحلا ظفحت ةعيرشلاو ةعيرشلا ظفحي لقعلا

 كرطاوخ ردق ىلع نوكي ةرخآلا يف كتروص لامج :لاقو لبقي ال عرش ريغب ةقيقح ىعدا نم

 ةمومذملا كرطاوخل حبق ردق ىلع نوكي ةرخآلا يف كتروص حبقو انه ةعيرشلا يف ةدومحملا

 هميظعت ردق ىلع ميظعتلا يف هللا دنع كتبترم :لاقو .مدنلا كعفتي ال نأ لبق كسفن يف دهجاف

 هب لابت مل نإو كنم ايحتسا هنم تييحتسا نإو كب ىنتعا هب تينتعا نإف هنم كئايحو كبلق يف

 ملعلا :لاقو .كسفن الإ ملت ال رسخأ تعش نإو حجرأ تئش نإف .كديب كنازيمف كي لابي مل

 لجأ نم ادج قيقد كلذ عزنمو ةلطاب ءاوعدف لمع ريغب دجوي ملعلا نإ :لاق نمف لمعلا يضتقي

 نوملاع مهو «اوفلاخ ام نيملاع اوناك ول :لاقي اميرف ؛نينمؤملا نم هللا دودج نيدعتملا ةقلاخعم

 ملعلاب لمع كلذب مهملعف اهيدعت مهيلع هللا مرح ةنيعم ًادودح مهل دح ىلاعت هللا نأب كش الب

 سيل نم الإ ىصع امف «نييعتلا ىلع هاصع نم ىلاعت هللا ةذخاؤمب نوملاع مهامو ةرورض

 .قيقد هنإف لمأتف هملع ريخست تحت وه لب طق هملع ملاع فلاخ ام هنأ ملعف ةذخاؤملاب ملاعب

 ءاج امنإو هتقيقحو هدح ىف ةلخاد اهنأل ًادبأ ةيهلإلا ةدارالا فلاخي ال ىهلإلا رمألا :لافو
 هذهو كش الي ةدارم ةغيصلا نإف ءلمأت نمل رمأب تسيلو ًارمأ رمألا ةغيص مهتيمست ىف سابتلالا



 ع مدأ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو ىح راتلاو ةنجلا نأ نايب ىف :توعبسلاو يداحلا ثحبملا

 هتمقشنب ,صتخي هنأ انفرع ام ىلاعت هللا نأل ةنحلاك صاصتخا باذع الو ىهلإ صاصتخا تاكرد

 يتلا مهلامعأب الإ اهيف رانلا لهأ بذعي الف ءاشي نم هتمحرب صتخي هنأ انربخأ امك ءاشي نم
 تانج يف مهلامعأ ريغبو مهلامعأب اهيف نومعني مهنإف ةنجلا لهأ فالخب طقف اهولمع
 يف اهنايب يتأيس امك ثاريم ةنجو صاصتخا ةنجو لامعأ ةنج : ةثالث تانجلا ذإ . صاصتخالا

 الإ رانلا لهأ لزنأ ام هنأ هلضفو ىلاعت هللا مرك نم ناكف ىلاعت هللا ءاش نإ ةنجلا ىلع مالكلا

 ةفئاطل كلذف [مه :لحنلا] #ٍِباَدَسْلا قوق اباَدَع مُهْتِدِر## :ىلاعت هلوق امأو ةصاخ مهلامعأ ىلع

 م الاقثأَو ماع جرلبخلو# : ىلاعت هللا لوقي مهيلإ راشملا نولضملا ةمئألا مهو ةصوصخم

 اهب اوداحف ةلضملا هبشلا مهيلع اولخدأو دايعلا اولضأ نيذلا مه مهنإف [١؟ : توبكسلا] © مهلاتتأ

 مهلامعأ ةلمج م د وددعم لالضإلا ذإ قامحتسا لزانم لإ رانلا نع اولزنأ امه ليبسلا ءاوس نع

 مهيلع نوديزيو رافكلا يف امك مهلامعأب قاقحتسا لزانم اهيف نولزني مهنإف ةنجلا لهأ فالخب

 . صاصتخا لزانمو ةئارو لزانم

 ؟ماسقأ ةعبرأ ىلإ رانلا لهأ ميسقت ءاج نيأ نمف :(تلق نإف)

 انناميأ نعو انفلخ نمو انيديأ نيب نم انيتأي هنأ سيلبإ نع ركذ ىلاعت هللا نأل :(باوحلاف)

 نم ربكتملا يتأيو هيدي نيب نم كرشملا يتأب وهف هتطساوب الإ رانلا دحأ لخدي الو انلئامش نعو

 .هفلخ نم لطعملا يتأيو هلامش نع نم ققانملا يتأيو هنيمي نع

 ؟ةصوصخملا تاهجلا هذه نم نايتإلا يف ةمكحلا امف :(«تلق نإف)

 نيب ىأر كرشملا نأل هيذب نيب نم هءاج امنإف كرشملا امأ ةرهاظ هيف ةمكحلا :(باوحلاف)

 اذهب الإ هللا رمآ طق دحأ ىصع امف تيصعو نيغلبملا ةئسلأ ىلع تدرو يتلا يه غيصلا

 . رابتعالا

 يذلا كلملا ةغل ةغيصب ناك امنإ ةرجشلا برق نع مدآل ىهنلا نأ انملع اذهب :(لاق)

 لمأتف هللا سأ ةقيقحسل ال هسفن ةغلب هللا رمأ نع مجرتملا ةغيصل الإ نايصعل عقو امف هب هيلإ ىحوأ

 دهش نم ءاذعسلا دعسأ نأ امك هسفن ىلع دهشي دهاش نيرسخألا رسخأ :لاقكو .قيقد هنإف كلذ
 اوناك مهنأ مهسفنأ ىلع اودهشو هريغ هيلع دهش نم ةبترم ىلع مدقم نيفرطلا يف وهف هسفنل

 مهسوفن نع اوبذل هيلع وه ام ىلع رمألا اوملع مهنأ ولو مهتداهشب مهسوفن اوقشأف نيرفاك
 لعفلا الإ تدهش اذإ فرعت ال حراوجلا نإف ةيصعملا وه يذلا مكحلاب ال لعفلاب اهيلع اودهشو

 هسفن ىلع دهش نمم رتسأو ةحيضف لقأ ناكل طقف لعفلاب اودهش ولف ءالف مكحلا امأو ةصاخس

 اوسيح امنإ "نوسوبحم ةنجلا باحصأ نإ9 ثيدح يف :لاقو .مهفاف رفكلاو ةفلاخملا حيرصب

 هيلع هللا فلخأ ىفنأ املك دبعلا نأ عم رقفلا وه يذلا مهلصأ نع لاملاب مهجورخل ةنجلا نع

 ىحلا ةفعاضمب ءاذغلا اوبلطي ملو مهرقف ةفص عم اوفقو مهنأ ولو ًاباجح هدازف قفنأ ام فاعضأ



 رباكألا دناقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءرجلا 5335

 ًائيش هتيهولأ ىف هللاب كرشي سيلبإ ءامجف هراكتإ ىلع ردقي ملو هللا دوجو تبثأف هتببغ ةهج هينيع
 ةوقللا ر مكن كلذلف وخلا ل احم نيميل نذل نيميلا ةهج نم ه عاج امئاف ريكتملا امأو «هذهاشيو هاري

 :تفعضألا «بتاجعلا ى ىتلا هلامش 9 كهج م ةعاج اهنإم قفانملا امأو ؛ ةسلل 0 اهب صتخا ىتل

 كردلا ىف ناك كلذلو نيميلا | نم فعضأ ةداعلا يف لامشلا نأ امك فئاوطلا تففعضأ | قفانملا نأ

 وهام ٌفلخلا نأل هفلخ نم هءاج امنإف لطعملا امأو فلامشب هباتك ىطعي ناكو رانلا نم لفسأل

 لاذ . .اهجلا هذه نم سيلبإ نايتإ صيصخت ةمكح هجو اذهف ءيش مث ام هل لاتف رظن لحم

 مهباذع لزانم يهو موسقم ٌءْرج مدهج باوبأ نم باب لك نم ةعبرألا فئاوطلا هذهلر : خيشل

 نيرشعو ةينامث جراخلا ناك باوبأ ةعبسلا يف بتارملا يه يتلا ماسقأ ةعبرألا تبرض اذإ كنأل

 بكاوكلا هده ريس نع رهظ امم ناكو ةرايسلا بكاوكلا نع ةريغ و رمقلا لزانم ددع الزخم

 ىف ناميإلاو فكلا رهظأ اهبو تاملكلا ىلاعت هللا فلأ اهب ًاقرح نيرشعو ةينامث دوجو ةرايسلا

 موقتل قدص وأ بذك وأ رفك وأ ناميإ نم هسفن يف هرمضأ امع صخش لك اهب مجرتف مئاعلا
 هب اولغفلت امب ءدايفمت ىف ىلاعت هللا حس

 ؛أاهنم نولخدي ن يذلا فئاوطلا امو منهج باوبأ ءامسأ امق :(تلق نإف)

 ىلل بابو ةمطحلا بايو ريعسلا بابو رقس بابو ميحجلا بابق اهؤامسأ امأ (باوجلاف)
 نيعت امأو هل تذعأ امم اهءارو ام تافص باوبألا هذه تيمس ةيواهلا بابو ةيماحلا بابو

 َنِدَلا# :ميحجلا لهأ يف ىلاعت هللا لاق نآرقلا يف ةنيبم يهف باب لك نم نيلخادلا فئاوطلا

 كن 2 اولا © ٌرثَم ىف كلت انل :رقس لهأ يف لاقو ١١[ :نينفطملا] قا يذلا مري نودي

 م ملعلا لقتنا امل :لاقو .ريغ ال مهماوق هيف ام الإ مهيطعي ىلاعت قحلا ناك ام هوقفنأ ام مهل

 لوأتو ملكت امو ليق ام ىلع فراعلا تكس ا*1 :دمحم) هَل ٌقَح# :هلوق رهاظب هيلإ نوكلا
 هنكلو هللاب ملاعلا هبرسو ملأتو ككشتملا بلق ضرمو مهوتي امم ارذح لوقلا اذه رظنلا ملاع
 ام كملع يذلا هللا دمحاف ملس ثدحملاو ملع يهلإلاف ملعأ هللا يرهاظلا لوق لثم :لاقف متكت
 دافتسملا ملعلا نأ ملعف :لاق مث كلذ يف لاطأو ًاميظع كيلع هللا لضف ناكو ملعت نكت مل
 : دمحم ] « دس ٌقَح مككولبَت 6 :هلوق مهفاف تدناع نإو ميدقلاو اذه ىلع ثيدحلا معيب ميلعلل

 لقف كلذ فيك نع تلئس نإو .«تافصلا تايأ نم هرئاظنك مكحاف هسفن ىلع مكح اميو ١"[

 مهل نيبتيل هدابعل ًاناحتما كلذ لثم لاق امنإ ىلاعت قحلا نأ يل رهظي يذلا :لاقو .ملعأ هللا

 مكح بلغي مأ فقوت ريغ نم كلذب اونمؤيف مهلقع ىلع مهناميإ بلغي له ناميإلاو مهماقم

 ىلع حكنت ال مألاو اهتخأل سيل مكح ايندلل :لاقو .ملعأ هللاو اورسخيف مهناميإ ىلع مهلقع
 .ملعأ هللاو غالبلا الإ لوسرلا ىلع امو غازو لض دّقف هباشتملا عبتا نمو اهتنب

 يه يتلا هللا دي نأ ملعا :باوبألا رخآ وهو ةئامسمخو نيتس يفوملا بابلا يف لاق

 *يأ نيدلاب نيمئاقلا ةغفامح كلدذكو مهكارتفا دنع الإ ةعامج لعق تبلغ امو ةعامجلا عم ةوقلا



 نفي مدآ قلخ لبق ناتقواخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب يف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 لاقو [؛5 . :؟ :رثدملا] 4 49) َنيِضََخلا مم سوح اًنُكحَو 9 يكتمل مت كن رلر 6 َىلَصَملا تي
 لهأ يف لاقو ٠١ :كلمنا] © ريمَّثلآ َباَذَع 2 ادع ٌنيطْسصَ 1 امري اَهَتَلَعَجَو# ريعسلا لهأ ىف

 رخآ ىلإ[؟ ١ ”ةزسهلا] # 80 مدّدَعَو الام مج - ىذلأ 32 6 رزه لكَ ليوا :ةمطحلا

 لاقو [ا١مك _ ذا :جراعملا] 0 9 جم عمجو 2 5 ريد ص وعدي :ىلطل لهأ يف لاقو نقسنلا

 ْنَم اًمأَو# :ةيواهلا لهأ ىف لاقو[* .كنملا] مَهَح ُباَذَع ميم أورنك َنِدِئلَر## : ممهج لهأ يف

 بيترتلا ىلع باو مبألا هذه مظن دقو [4 رك :ةعراقلا | < © يراك هنأَن 0 مسيزأوم تح

 :لاقف هللا همحر ىنيردلا زيزعلا دبع خيشلا قديس

 رّغس يف نوهلا لكو ريعسلامث امهنيب مطحلاو ىلظلو منهج

 امك مامغلا نم للظ يف ةمايقلا موي ىلاعت قحلا ىتأ اذإ منهج نوكت نيأف :(تلق نإن)

 ؟هلالجب ىبلي

 نوكت منهج نإ «تاحوتفلا» نم نيتسلاو عبارلا بابلا يف خيشل خيشلا هلاق امك :«سباوحلاف)

 ىلع جرخو كلملا ىتأ لاقي امك «باجح فاشكتنا ىلاعت هناينإ نأل ىرسيلا ةبتجملا ىلع

 هيف عمتجي يذلا مويلا كلذ وهو نيدلا موي كلم هسفن ىلاعت هللا ىمس دقو هودهاشف هركسع

 فوفص خمس فطصت تاومسلا نم اولزَن نيدلا ةكئالملا نإ مث موي م هل ايف نوعمجأ نئالخملا

 ميظعل اهنم مهعمجأب نورفي ظيغتو ناروف اهلو مدهج سانلا رصبأ اذإف نيعمجأ قئالخلاب ةطيحم
 عزفلا كلذ نم ملسي الو ءطق هنم ربكأ عمج مث ام هنأل ربكألا عزفلا وهو ًاعزفو ًافوخ هنوري ام

 ءاضعأ ةعامج كلذكو اوماغ اوقرفت اذإف لذخ مهضراع نم لكو هيف اوماق رمأ يف طق نوبلغي

 هللا ركذ كبلق ترعشأ اذإ :لاقو . تبلغ تقرفت اذإف ناطيش طق اهبلغي ال تعمتجا اذإ ناسنالا

 كءاج اذإو فشكلا رونلا كلذ كقزريف ركذلا رونب كبلق رينتسي نأ دب الف لاح لك يف ًامئاد
 ىف لاطأو ًاقح هل ىرت نممو كراج نم كؤايحتسا كلذ ىلع انليلد هبحصب ءايحلا هاج فشكلا
 انه ام هاهلمعي مل ام ال ةنسح هل اهبتكأ انأف اهلمعي ملف ةنسحب مه نم» ثيدح يف لاقو كلذ
 ةئسح هل بتكي هللا نإف ةنسحلا كلت لمعب هسفن ثدحي وهو دبعلا ىلع رمي نامز لكف ةيفرظ
 :لاق ةنسح ةنحلا كلت لمعب هسفن ثدح نامز لكب هلف تغلب ام ددعلا نم ةنمزألا كلت تغلب

 هنأ نم ءاوس ةنسحللا ىف :اللق امك ةيفرظ اهيف ام نإف ةئيس لمعب هسفن ثدح اذإ لوقلا كلذكو

 لمع اذإ دبعلا نإ مث غلب اع ذامزل كلذ ًاغلاب اهلمعب هسفن ثدحي ماد ام ةئيس هيلع بتنكي

 ةئيسلاو رشعب ةنسحلا بتكي هل نإف هسفن اهب ثدح ىتلا ةئيسلا وأ هسفن اهب ثدح ىتلا ةنسحلا

 حلا نم عامسلا يف دهاشملا ىلعأ :لاقو .ىلوألا يف لضفلاو ةيناثلا يف لدعلاب ًالمع ةدحاوب
 نإف ةيي هللا لوسر قحلا هب بطاخي ام عمستف ٍةل# لمحم حور عم كبلقب رضحت نأ بلقلاب
 نوككتف لاقي ال ام اهيف دبعلا همسي امبر ةيبوبرلا ةرضح نأل كدحو كايإ هباطشك سيل هيبنل هباطخ



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 0

 ريغ مهسفنأ ىلع نونمآلا مه ءالؤهف ربكألا عزفلا مهنزحي ال مهيق ىلاعت لاق نيذلا ةفئاطلا الإ

 عاد لك كلذكو ىلاعت هللا مهلبج يتلا ةقفشلل مهيلع افوخ مهممأ ىلع نوعزفي مهنم نييبنلا نأ

 هللا بصخيو :لاق ملس ملس مهللا مويلا كلذ يف مهلك نولوقيف مهتئرو لمك نم ىلاعت هللا ىلإ

 نيا اهيلع نوسلجيف افقوملا يف مهلزانم بسحب ةلضافتم رون نم ربانم نينمآلل ىلاعت
 منهج نم افوخ سانلا ْرف اذإف هلالجب قيلب امك العو لج برلا ءيجم لبق كلذو نيرشيتسم
 رشحدمدأ ىلإ للملا تعدو ةكئالملا مهدرطتف مهئوزواجتي ال افوفص تاومسلا ةكئالم نودجي

 ٍَ ركَتلَع ُفاَنَل» : ىلاعت هلوق كلذو ًاضعب مهضعب يدانيف اوعجرا اوعجرا مهؤايبنأ مهيدانتو

 ييحم خيشلا لاق .العو لج قحلا لبق نم ءادنلا عقي مث [6* 5 :رفاغا 4َنيريدُم نولون موي ِدانَشل
 ىف ىف لوقي هرمأ نع ءادن وه وأ هسفنب ىلاعت حلا ءادن نم كلذأ يردأ الف :هللا همحر نيدلا

 ىفاجتت تناك نيذلا نيأ يداني مث مركلاب ىلوأ نم مويلا نوملعتس فقوملا لهأ اي ءادنلا كلذ

 الو ةراجت مهيهلت ال اوناك نيذلا نيأ ايناث يداني مث توليلق مهو نوموقيف عجاضملا نع مهبونج

 فئاوطلا هذهب رمأ اذإف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص نيذلا نيأ ًاثلاث يداني مث .هللا ركذ نع عيب
 نيذلا قئالخلا ىلع فرشأ اذإف حيصف غيلب ناسلو نانيع هل رانلا نم قنع حرخ ةنجلا ىلإ ثالثلا

 ةبسنلاب لوألا ءادنلا يف لاق امك ثالغب مكنم مويلا تلكو ينإ فقوملا لهأ اي :لاق فقوملا يف

 قرعلا مهمجلا دق فوقو سانلاو باسحلا لبق هلك اذهو :خيشلا لاق . رم ابك ةنجلا لهأ ىلإ

 رانلا نم قنعلا كلذ فرشأ اذإ مث لاق ءعلطملا كلذ لوهل بولقلا تعدصت ىتح فوخلا دتشاو

 مهنم كرتي مل اذإف فوفصلا نيب نم ةربابجلا طقتليف دينع رابج لكب تلكو ينإ لاق سانلا ىلع
 ينإ اثلاث يداني هنإ مث كلذك مهطقتليف هلوسرو هللا ىذأ نم لكب تلكو ىينإ ايناث ىدان ادحأ

 نم ربكأ صخش اهيف نوكي ةرضح نم امو ءمتكاف متك نإو «لقف لاق نإف كيبنل اعبت كلذ يف

 ناميإلا نع نايعلا مهانغأ لاجرلا رباكأ :لاقو هيلإ ةفورصم ةرضحلا ةملكو الإ يلو وأ يبن

 ىشفأ نم سانلا رفك انه نمو نايعلا نع ناميإلاب اوبجحل اوفعض ولو ةنامألا لمحت ىلع مهتوقل
 .اولعف ام معنو ةرضحلا رارسأ

 هب متخي يذلا يهلإلا متخلا هديب يذلا مسالا دهاش نافرعلا ماقم يف لمك نم :(لاقو)
 قىحلا لامج تدهش نأ دعب نوك اهلخدي نأ ةيالولاو تالاسرلاو تاوينلا باحصأ بولق ىلع

 كلذ دعب عقو ام نإ مث ءبلقلا نم ةعرسب نوكلا كلذ جرخي مث رمألاو ةمدخلا هجو ىلع الإ

 صلخت الف اهيف ىمعلاو ةملظلاو اهيلع متخ دقف ةماعلا رارسأ امأو :لاق . تيب وه يذلا هيلع

 نطاوم فرعتل تاداقتعالا عزانم نع ثحيبلاب كيلع : لاقو .ءاوشع طبخ طبخت يهن هللا ةيحمل

 تاركنتلا بتارمب هل ةفرعم ال نم لك نإف ةرخآلا ىف كدقتعم فالخب ىلجت اذإ ىحلا تاركنت

 دمت يتلا يه ةقيقحلا هذهو ًالوأ هركني ناك امب رقي عمجريف ةحيضفلا نم هيلع ىثخي تايلجتلاو

 .مهارجم ىرج نمو مهئاير يف نيئارملاو مهقافن يف نيقفانملا



 359 مدآ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ ناب ىف :نرعيسلاو يداحلا ثحببملا

 نيذلا مهو مهلك ريواصتلا لهأ طقتليف لجو زرع هللا قلشك قلخي بهذ نم لكب تلكو

 مهنإف نوتحنت ام نودبعت لاق امك لجو زرع هللا نود نم دبعتل سئانكلا يف روصلا نوروصي

 دارملا مه ءالؤهف لجو زرع هللا نود نم اهودبعيل راجحألاو راجشألا مهل نوتحني اوناك

 يقبو مهرخآ نع ىلاعت هللا مهذخأ اذإف فوفصلا نيب نم مهطقتليف ثيدحلا يف نيروصملاب

 اهنع نولأسيف اهتدابع نم كتئلوأ دصق أم مهري رو صخب تدودصقي هنأ نيذلا توروصملا مهيفو سانلا

 .تهتنا يراخبلا ىف امك نيخفانب اوسيلو اهب ايحت ًاحاورأ اهيف اوخفنيل

 ثيدح انركذ دقو .ملعأ هللاو دبعت مل نإو تاناويحلل ريوصتلا ةمرح ىفخي الو :(«تلق)

 هعجارف «نيبملا جهنملا» انباتك رخاوأ يف ماع فلأ اهنم فقوم لك افقوم نيسمخلا ةمايقلا فقاوم

 ىلع :توملا هللا لأستف نآلا هنع ةلفغ ىف نحن امم دابكألا هنم بوذتو سوؤرلا هنم بيشت ام رث

 ماعط امف توحلا ديك ةدايز جرملا يف يتلا مهتبدأم يف ةنجلا لهأ ماعط نإ :(تلق نإف)

 ؟رانلا لوخد لبق رانلا لهأ

 ةروكذملا مهتبدأم ىف مهماعط نإ : نيتسلاو عبارلا بايبلا ىف خيشلا هلاق ام :(باوحجلاق)

 دربلا هعبط يبارت ناويح روثلا نأ مولعمو ؛هنوتكأيف رانلا لهأل لاحطلا كلذ يطعيف دسافلا
 ةيساكم دشا رانلا لهأ روكذملا لاحطلا بسائيف رم امك سوماجلا ةروص ىلع منهجو سبيلاو

 ال ملؤملا دسافلا مدلاو ندبلا اسوأ نم هيف امبو رانلا لهأ تومي ال ةيمدلا نم لاحطلا يف اميف

 ركمب دارملا [24 :نارمع لآ] 4َنكَسْلا ُدْيَح ُهّمآو هَل ٌرَكحَبَو# :ىلاعت هلوق يف :(لاقو)

 لاقو .مهفاف اهيلع جرخي كلاسم ركمللف مهيلع دئاعلا وه مهركمف مهب ىلاعت هللا ركم وه هللا
 تادوجوملا نأ ملعا :«لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ برعلا هتلاق تيب قدصأ» :ةقي هلوق يف

 هبحاص ىلع تباغ اذإ ماقملا ناطلس نكلو دوجولا ثيح نم ىح يهف لطابلاب تفصو نإو اهلك
 اذهو :لاق .مدعلا مكح همكحف هتاذ نم دوجو هل سيل هنأ ثيح نم لطاب هللا ىوس ام نأ ىري

 ىلع هنأ عم هقلخ- دوحو نع ًادوجوم هتوك نم هب ىلاعت قىحلا زاتمي ىتلا هوجولا ضعب نم

 ةعماج ةخكست تاسنإلا ناك امل :لاقو .هوجولا نم هجوب كارتشا هقلخ نيبو هنيب سيل ةقيقحلا

 عقت اهبو دوجوملا كلذ ىلإ رظني ةقيقحلا كلتب ةقيقح دوجوم لك نم هيف ناك اهلك تادوجوملل

 لقف تادوجوملا نم دوجوم وأ ملاوعلا نم ملاع ىلع ىلاعت ىحلا كفقوأ ام ىتمف ةبسانملا

 عمس اذإف تاذلاب كعم انأو كريغ انأ سيل يتيلكب كعم انأ ةقيقحلا كلت ناسلب دوجوملا كلذل

 قاذ نم الإ هب قمحتي ال اذهو رارسألاو صاوخلا نم هتوق يف ام عيمج كاطعأو كافطصا كلذ

 قحلا ةيعم نع هباجحل الإ رخآ ىلع قولخم ريكتسا ام :لاقو .ءيش لك مم قحلا ةيعم يلجت

 وهف فرظلا هديق نم لك :لاقو .مضخو لذل اهدهش ولو رخآلا قولخملا كلذ عم ىلاعت



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا رح

 دبك ةدايز اهنإف ةنجلا لهأ ةبدأم فالخب ًاضرمو امقس هنم لكألا مهثروي امنإ نومعني الو نويحي
 تيب وهو مدلا تيب دبكلاو ةنجلل ةبسانملا ةايحلا رصنع نم يئام يرحب ناويح وهو توحلا

 ةايح هب يذلا ىناويحلا حفر لاب هنع ربعملا سفتنلا وه مدلا كلذ راخبو ةيطر ةراح ةايحلاو ةايحلا

 ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ ميقملا ميعنلا يف مهيلع ةايحلا ءاقبب ةنجل ةنجلا لاهأل ةراشب وهف ندبلا

 . ىهتلا

 ؟رافكلا نود منهج يف نيدحوملا ةاصعل ىلاعت هللا ةنامإ بيس امق :(تلك نإف)

 تعقو امنإو هعيطتو هدمحب حبست تناك يتلا حراوجلل ىلاعت هللا ماركإ هببس :(باوجلاف)

 يصاعملا يف اهعوقولف ءوسلل ةربدملا سفنلا رهف تحن ةروبجملاك اهنإ ثيح نم تافلاخملا يف

 نإ مث ادبأ اهيف دحوم دولخ لبقت ال اهتاذب رانلا نآل تجرخأ ىلاعت هلل اهديحوتلو تيذع

 ىلاعت هللا نم ًالضف ةعافشلاب جرخت ىتح ملأب كلذ دعب سحت الف تتام اذإ ةاصعلا حراوج

 رفكلاب مهتيصعم نأل كلذو باذعلا اوقوذيل ادبأ حراوج مهل تومت ال رافكلا فالخب اهيلع

 نم رانلا يف اودلخ كلذلف اراقك اوناكل نيدبالا دبأ اوقب اوناك مهنأ ولو مهقرافت ال ةبحصتسم

 حاضيإو .مدنلا مهبقعيو اوصع اذإ مهسفنأ نم رجاز مهلق نيدحوملا ةاصع امأو .مهتيل ثيح

 ثيح نم هلك ناسنإلا دسج نإ :«تاحوتفلا» نم ةئامثلث يفوملا بابلا يف خيشلا هلاق امك كلذ

 لعفت ال هيدانت يهو الإ ةيصعم يف دبعلا اهلسري ةحراج نم امو هباذع نم فئاخ هلل عئاط هتعيبط
 لكو لعفلا كلذ نم ىلاعت هللا ىلإ أربتتو كيلع ةدهاش ىنإف كيلع هللا همرح اميف ىنلسرت الو

 . ىهتنأ ةيصعم اولعفت ال اهتاوخأ يدانت ةباثملا هذهب دبعلا يف ةحراجو ةوق

 نمو اهاري دكي مل هدي جرخأ اذإ ضعب قوف اهضعب تاملظ يف سوبحم نيألا ديق يف روصحم
 نياعي الف ىلاعت قحلا نيوع اذإ :لاقو .هتاذ نم رون نم هل امف هدنع نم ًارون هل هللا لعجي مل
 نأ رذحا :لاقو ءةطاحإلا هجو ىلع دهشي نأ نم زعآو لجأ هللاو دقتعملاو ملعلا ثيح نم الإ

 نيع يف نوكتف هب ال كب كعمج نوكي نأ كيلع فاخأ ينإف لمشلا ممجو ةلصولا يعدت

 تسكع اذإ كنأ قحلا ةدهاشمب ةلصولا ةّحِص ةمالعو :لاق .كسفن طلاغت الق قارفلاو لصقلا

 ..فشكلا كلذ ىلع سانلا كقدصيو قلخلا رئامض يف ام عيمج تفرع نوكلا ىلإ كبلق ةأرم

 اهتع ذهأ يتلا فورحلا نإف هب لهاج وهف فورحلا نم ّىحلل هتفرعم دحأي ناك نم :لاقو

 دوجلا تاحفن نم ةحئار هل سيلو فرح ىلع هللا نودبعي نيذلا نم اذهو :لاق «هبجحت هتفرعم

 دادتجالا رجأ اذهل نإو .ةياهنو ةيادب ددرتي نوكلا ىلإ نوكلا نم وهف فرحلا نم هذخأ لب

 نم ناك نم :لاقو .فرحلا قائوو نوكلا قر نم اذه جرخ امف ًاضيأ نوك رجألاف .سردلاو

 نب قرفي الو هبيج ىفام فرعي ال هنأ ىتح ناوكألا بيغ نع بوجحم وهف لامكلا لمأ

 نم هب قحلا هققح امل كلذو ًانايسن الو اهنع ةلفغ ال اهب ًالهج هيدي نيب اهنوك عم تاسوسحملا
 اوضرتعت نأ مكايإ :لاقو *مكايند حلاصمب فرعأ متنأ» ماقملا اذه ديس لاق .لاصولا قئاقح



 5١ مدا قلخل لبق ناتقولشم امهتأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب ىف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 نم دشأ ملأل ًاعفدو ةياقو رادلا هذه يف رانلاب يكلا لعج دق ىلاعت هللا نإ :(تلق نإف)

 ؟قرحلا نم دشأ وه امل ًاعفد كلذك رانلا ىف نيدحوملا قارحإ نوكي لهف رانلا

 هللا بضغ رهو هنم دشأ وه امل ًاعفد رانلا يف نيدحوملا قارحإ معن :(باوجلافق)

 مث هدبع وأ همالغ ناسنإلا برضي ام ريظن رانلاب مهقرحب الإ يهلإلا بضغلا نكس امف يدم
 ىلابت الو املسم تم : مهضعب لاق انه نمو نيدحوملاب ىلاعت ٌللا ةمحر نم اذهو هنع ىضري

 اوتام نيذلا نيدحوملا نم رئابكلا باحصأل رانلا تتاكف عطقني ال مهباذع نإف نيكرشملا فالخب
 اوشحتما دق رانلا نم نوجرخي مهنأ درو كلذلو ايندلا يف رانلاب يكلاك : ةلوبقم ةبوت ريغ ىلع

 يف خيشلا هركذ ةيفاعلا ىلإ رانلاب يكلا بحاص جرخي ام ريظن ةنجلا باي ىلع رهن يف نوقليف
 ةيويندلا دودحلاك ةياقو رانلا لعج ىلع هلك اذه :لاقو «تاحوتفلا» نم نينامثلاو نماثلا بابلا
 رتسي وهف رتسلا رفكلاو تارافك تيمس اذهلو ةرخآلا باذع نم ةياقو اهلعج ىلاعت هللا نإف

 ُمَلوُسَرَو هللا َنْوبراَحم َنِلَأ اؤكْرَج اَمَّنِإ8 :ىلاعت هلوق يف انلق اذهلو ةرخآلا باذع نع يصاعلا
 شا نأل نودحوملا ال رافكلا مهب دارملا نأ هرخآ ىلإ 16١ :ةدئاسلا] ءاَداَسَم ٍضَأْلا ىف َنوَمْسَيَو
 كلت لعجي مل فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عيطقتو بلصلاو لتقلاب ايندلا يف مهبقاع امل ىلاعت

 ىف ىَرِج ْمْهَل َكاِلَذ8# لاق لب نيدحوملا ىح يف دودحلا يف اهلعج ام لئم ةرافك تابوقعلا

 ميظعلا باذعلا ذإ رافكلل الإ نوكي ال اذهو [7* :ةدئاملا] 4 ٌءيِظَع ُباَدَع ِهَرنيآْلا يف ْرُّهَلَو ايدل
 مهتيمي ىلاعت هللا نإف رم امك نيدحوملا نم رئابكلا لهأ فالخب نطابلاو رهاظلا معي يذلا وه

 ظح مهل سيل مهتوم يف باذعلاب اوسحي مل اذإف محفلا هبش ًاممح اودوعي ىتح ةتامإ رانلا يف

 نإو بويغلا يف خسارلا مدقلا مهل نإف قالطإلا ىلع نيبوجحم مهولعجتو نيدهتجملا ىلع

 نكل قيرطلا فالتخا الإ فشكلا لهأ نيبو مهئيب امو مولع مهنونظف نونلظلاب نومكحي اوناك

 لهأو درو ام دح ىلع مهفوقوب عابتالا يف مهقدصل ةريصب ىلع هللا ىلإ نوعدي فشكلا لهأ

 عفتري ال ةريصبلا ذإ ةريصب ىلع اوسيلف ادغ هنع نوعجري مث مكحب مويلا نومكحي داهتجالا

 عم وه اهو رطاخلا ىلع ملكتي نم ءايلوألا نم :لاقو .عراشلا نم ديدج رمأ دوروب الإ اهمكح

 وجلا يف رودي ءاضقلا نإف ضرألا ىلإ اهلوزن ليف ة رادقألا ىلع علطي نم مهنمو رطاخلا

 .مهفلا مهف موقلا هيمسي ماقملا اذهو «لزني ذئئيحو نينس ثالث ضرألا ىلإ رمقلا كلف رقم نم

 لوقي امنإو هتينالعو هتريرس ءاوتسال انرتارس حضفت ال مهّللا :لوقي ال لءاكلا :لاقو

 فيقكلا يقلاملا عيبرلا بأ خيشلا نع ينخلب دقلو :لاق .لامكلا ماقم غلبي مل نم كلذ
 لاقف انرث :ارس انل حضفت ال مهْللا :لوقي ىلتبملا يشرقلا هللا دبع ابأ هذيملت عمس هنأ يسلدنألا
 حم كتينالعو كرس ىوتسا اله قلخلل رهظت ال ام قحلل رهظت ءيش يألو «دمحم اي : خيشلا

 خيش ن ,م امهنع هللا يضرف فصنأو خيشلا هيلع هلد ام لمعتساو فرتعاو يشرقلا هبنتف هللا

 .ذيملتو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءرجلا نيف

 يتلا تارمجلا ةطساوب لعفت رانلا نإ مث تارمجلا لثم رانلاب نوقورحم مهنأل ميظعلا باذعلا يف

 ام هجاضنإ الولو هيف ام جاضنإ يف ردقلا تحت رانلا مفنت امك ةعفنم هيف رخآ أرمأ اهيف ترهظ

 تلعج امنإ اهتأو ةنجلا ضرأ تحت يه يتلا رانلا ريثأت ةمكح تملع كلذ تمهف اذإ .هلكأ غاس

 رمقلاو سمشلاو رانلا فقس وه ةئنجلا ضرأ رعقم نإف حالصإلاو جضنلا ةنجلا هكاوف يف رئؤتل

 ضرأ نأ ىرت الأ الفس انه هلعفت تناك ام اولع كلانه ءايشألا يف لعفتف رانلا يف اهلك موجنلاو

 ةبرتلا كلت يف ةسورغم اهلك ةنجلا راجشأو رانلا نم هيف امل عبطلاب راح وهو كسم اهلك ةنجلا

 هنأل ةيعيبطلا ةرارحلا نم هيق امل هتحت لبزلا لعج ايندلا رادلا هذه تابث ىضتقي امك ةيكسملا

 . ىهتنا نيفعتلل ةلباقلا ماسجألا يف نيفعتلا يطعت ةرارحلاو نفعم

 مه مأ ةنجعلا لهأك اوءاش ثيح راثلا نم اوعوبتي نأ رانلا لهأل لهف :(تلك نإف)

 ؟نوحربي ال مهنكامأ يف نوسوبحم

 نوءوبتي ال رانلا لهأ نإ :ةثامثلثو نيعبرأو ثلاثلا بابلا ىف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ام اوءاش ثيح ؤوبتلا مهل ناك ول مهنأ كلذ حاضيإو نوحربي ال مهنكامأ يف نوسوبحم مه امنإو

 مدع نورعشي ال ثيح نم مهب ةيفخلا ىلاعت هللا ةمحر نم ناكف مهدولج حضنت ىتح اورقتسا

 ناكم ىلإ ناكم نم نولقتني اوناك ولف دجملا باذعلا نم نوهأ بحصتسملا باذعلا نإف مهنوبت
 .باذعلا دشأ كلذو جاضنإلا لوصح ىلإ ًاديدج ًاباذع هيلإ نولقتتي ناكم لك يف نوقوذي اوناكل

 ؟نآرقلا نم رانلا لهأ أوبت مدع ىلع ليلدلا امف :(تلق نإف)

 يأ 4 :ءارسالا] © اًررِصَحس َنيرََكَلِ مه انَمَحَو# :ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلا :(باوجلاف)

 كب كعمج اذإو ءدوجولا ىف ريثأت بحاص تنكف كنع كفقرف هب ىحلا كعمج اذإ :لاقو

 الو :لاق .تئش نيعمجللا يأ رتخاف ةفالخلا ماقم اذهف ةيدوبعلا ماقم يف تمقف هنع كقرف

 يفو ؛كدرهشم قحلا نوكي كب كعمج نأل ءهب كعمج نم ىلعأ كب كعمج نأ ىفخي
 لاوحألا ةذل نم رذحا :لاقو .مهفاف كتيدوبع ماقم نع هب كلاغتشاب كنع كتبيغ هب كعمج
 رهق كل مهدبعتسيف سنجلا ءانبأ ىلع كديست لاوحألا يأ اهنإف «ةعنام بجحو ةلتاق مومس اهنإف
 هنإف ملعلاب كيلعف هل تقلخ امم تقولا كلذ يف تنأ نيأو ةيبوبرلا توعنب مهيلع طلستف لاحلا

 كلذكف كتوفت ال امكف قوربلاك لاوحألاو :لاق ؛كصئاقنب ةفرعم الإ كديزي ال هنأل ماقم فرشأ

 نم هللا ذخّتا امو لهاج وهف هنم هل دب ال ام بلط نم لكو داروألا جئاتن اهنإف تنأ اهتوفت ال

 حلا ءادن عمسي راص نمم نوكي دقو نيع ةفرط هللا ركم نمأي ال فراعلا :لاقو .لهاج يلو

 عامس نع ممص هدئع دلوتيف نوكلا دوهشب قحلا عامس نع بجحيو ماقملا كلذ نم مجريف

 .كلذ نم هللاب ذوعن لضأو لضف عمس نوكلا نم يدون اذإف قحلا ءادن

 «تينف نإو دوجولا نم ةيناثلا ةبترملا يف كنإف كقلاخ تاذ ةفرعم يعدت نأ كايإ :(لاقو)



 نرش مدأ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب يف :توعبسلاو يداحلا ثحبملا

 يف ؤوبتلا مدعب نورعشي ال ثيح نم رافكلا هللا محرف فرصتلا نم عونمم روصحملا نأل ًانجس
 ىلاولا تيب ىف بورضملا كلذ ريظنو نورعشي ال تيح نم ايندلا راد ىف مهب ركم امك رانلا

 نم ريسيلا ءازجلا اذهف ملألاب ساسحإلا نع باغ هؤاضعأ ترضحت اذإف ًالوأ ملألاب سجي ًالثم
 .تاقوألا ضعب يف رانلا لهأ يف بضفلا تقبس يتلا ةمحرلا نم وه ساسحإلا مدع

 ؟ةنجلا لهأ روازتت امك رانلا لهأ روازتت لهف :(تلق نإف)

 روازتيف طقف اهضعب عم ةقبط لك لمهأ الإ روازتي ال نكل نوروازتي معن :(باوحلاف)

 هسكع الو ارورجم رورقم روزي الف اضعب مهضعبل نورورقملاو اضعب مهضعبل الثم تورو رجعملا

 ىف اهيلع سيل ةموحرم ةمأ ىتمأ) ىقهيبلا ثيدح ىف 246 هلوقب دارملا امف :(تلق نإف)

 هياور و ةأتعمب ثيدحلا «نحملاو اياللبلاو نتفلاو لزالزلا ايندلا ىف اهبادع نإو باذع ةرخألا

 نم رانلا نولخدي نيذلا ةباصعلا نيأف كلذك اوناك اذإو ءكاهايند يف يتمأ باذع» ىرخأ

 .نيدحوملا

 ريل هلوقب دارملا نإ :ةئامثلثو نيعبرألاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)
 هذه نم ةمئاط لوخد ىف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحالا ليلدب كم رسم 252 باذع ةرخآلا ىف اهيلع

 ال ىتح ًافنآ رم امك رانلا يف مهتتامإ مهب ىلاعت هللا ةمحر نم نكلو نيدحوملا نم رانلا ةمألا

 ديحوتلاو ناميإلاو ةنمؤملا ةدحوملا ىه ةملأتملا سوفنلا نأل كلذو مهنم رانلا لكأت امب اوسحي

 هل حصي ال طيترملاو طيترال ةلع ىلاعت ىحلا ناك ول :لاقو .ديحوتلاب موقلا دنع هنع ربعملا

 يموق يف نوراه تفلخو هتيلخأ نيح ناوكألا يديأ هيلع تلاطتسا امل :لاقو «مسبتف برخي

 تدكر تينك دق تلكو اومده ام هدعاوق نم اومده املق هبيرخت ىلع اوعمجأف ىتييغل هوفعضتسا

 تمكحت أتيب رمعأ ال :تلقو ىسفن هتفئنأف تالثملا هب تلخ دقو هيلع تفرشأف ءانفلا دعب هيلإ

 برخ تيبلا نكلو تام ام جالحلاو جالحلا تام : ليقف هلوخد نع تضبقناف ناوكأللا دي هيف

 لاقف نا لج : ءاطغ نبأ لاق فاطغع نأ لمج لجر تصاغ املو :لاقو . لحترا نكاسلاو

 نم لجرلا هبلطت كلذك قوف نم سأرلا هبلطي امك هنإف اذه كلالجإ نع هللا لج :لمجلا

 نم للاب فرعأ لمجلا ناكف :لاق "هللا ىلع طبهل ليحب متيلد ول» :ثيدحلا ىفو .لفسأ

 هاندجو اذإف قحلا الإ هفرعي ال ىحلا هقحتسي يذلا ديحوتلا :لاقو .هخياشم نم نلاكو ءاطع نبا

 رايتخا الو مه الو ٌملع هعم نوكي ال قاقحتسالا ديحوت نإف هناسلو اضرلا ديحوتب هدحول امنإف

 رادلا فرعي ال كلهيف كلاهمو يواهم اهيف ناك امبرف اهقرعي ال اراد لخدي ال لقاعلاو ءيش الو



 رياكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تبيقاويلا نع يناثلا ءزمملا 7

 ال تيملاو تاومأ مهو الإ ًاممح اوراصو اوقرح امف ةياهن ريغ ىلإ باذعلاو مالآلا مايق ناعنمي

 هب سحي ذبعلا هملعي ام لك سيل ذإ هب سحب مل قرحلاب هملع روصت ولو هب لعفي امب سحي
 ةملكلل قيقحت كلذ امنإف رانلا اولخد نإ مهنأو نيدحوملا نع باذعلا عفر نم دب ال ناك كلذلف

 تامو هرمض شف ةدحاو اره ولو هليا كوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا ىف ىشقبي لاق ةيهلالا

 . ىهتنا كلذ ىلع

 أوه امل اوداَعَل ردد ْرْلَو# باذعلا اوقاذ نيح رانلا لهأ يف ىلاعت هلوق ىنعم امف :(تلق نإف)
00007 

 يع اًملِنَص ٌلَمْت 5 انجرح ادير# بوذكلا هب قدصي لحم يف اولاق مهنأ عم |؟4 ماعنألا] * هلع

 نامل : طاق 4 لمت اك ىِذّلَ

 يه يتلا ةلاحلا ناسلب لمعن انك يذلا ريغ ًاحلاص لمعن انجرخأ اولاق امنإ :(باوجلاف)

 ايندلا ىلإ اوعجر اذإ مهنإف مودت ال يهو ايندلا ىلإ ارعجر اذإ مهعم مودت اهنا مهنظل مهب ةلاح
 حاضيإو ءادعسلا لمعي اولمعي نأ مهنكمي الأ ءايقشألا لمعي مهلمع رهو نيتضبفلا مكحب اوعجر

 جازم ىلع ناسنإلا قلخ ىلاعت هللا نإ :ةئامثلثو نيسمخلاو عبارلا بابلا يف خيشلا هلاق امك كلذ

 ةأشن نم ملعب ىلاعت وهف هيف ماقي ام بسح ىلع كلذ دض ًاضيأ ل ابقيو ةلقغلاو تايسنلا لبقي

 ام ْنوسنيف ةأشنلا كلتي الإ ايندلا ىلإ نوعج ري ال مهنأ هنع اوهن امل اوداعل اودر ول ْن 'بذلا ءالل ذه

 مرا ادخل :ماعنألا] # نيمو سس 5 59 نياكي ٌبْركُم كلود ُُث ما انئَيلي اولاَق ! فو رانلا باذع نم وقاد

 ىقبي رانلا يف مهنع لصح يذلا قوذلاو ملعلا كلذ نأ مهيلختل اهيف مه يتلا ةأشنلا ن أامسلب

 2 لوف ىلإ رم الأ ايندلا ىلإ اودر ادإ هنع وهن امل تودوعي اوناكأ امل مهعم يعب هلأ ولو هيلع

 لوقيف طق ة اميعن تيأر له : هل لاقيف ةسمغ رانلا يف ذ سمغيف ايندلا .لهأ معنأب ةمايقلا يف ىتؤي»

 سَ ه1 ©9) رنتك ان من ملأ اهتينب تنأ ام هب اهر هعتل هل اراد ىلاعت قحلا كانم دقو اهيناب الإ
 كديب ىحلا ذحأب ىتح كراد باي دنع فَمف |3558 ةعقاولا] | 4 نوفينلا ُنَحْن م :ةنرْماَمت

 .هلبقت ال يهو اهيلع دجاس مكو هنعلت ضرألاو 0 ىلع شام مك :لاقو . كيف كسييو

 مكو سئانكلاو عيبلا يف بيبح يلو نم مكو هلحم هرطاخ الو هناسل هؤاعد ىدعتب ال خاد مكر
 ةدايز الف مألا ذ ذفلو ةمكحلا تفقوو ةملتكلا تقح دجاسملاو تاولصلا ىف رضيغب ودع د

 تشالتو يديألا يف طقسو باقرلا تعطقنا .همكحل بقعم الو .هرمأل هاد ا ' ناصقن الو
 خلسي عل علخلاو خلسلا نوككلا كلهأو روهدلا عراوقي روهظلا تمصقو فراعملا تحاطو لايبألا

 لضفأ يهو مالسإلا ةملك اهنإف هللا الإ هلِإ ال :لوق نم رثكأ :لاقو .اذه ىلع علخيو اذه نم

 .تابثالاو يغنلا نب اهعمجل ملعلا ةدايز نم هيلع يوتحت امل ركدلا

 نإو هلل ءايلوا مهف ءةماعلا ةيالولا هللا نم مهل نإف هللا الإ هلإ هيأ لهأ ةاداععو كايإ :(لاكو)

 نمو ةرفغم اهلثمب مهاقلتي هللا نإف ائيش هللاب نوك رشي اال ةئيطخ يضرألا بارقب اوءاج وأ اواطخأ

 لقأو لردع هذختت الق نب هتوادع ىلع هللا كعلطي مل نم لكو ةكب رأحم اليم جس هتيالو تقست



 2 مدإ قلخ لبق ناتقرلخم امهنأو لح راثلاو ةنجلا نأ نايب ىف :نوعبسلاو يداحلا ؛ثحبملا

 كلذكو هيسنف ميعنلا اذه نع لاحلا دهاش ةجح نكلو ًاميعن ايندلا يف ىأر هنأ مولعمو «هللاو ال

 ال لوقيف طق اسؤب اموي تيأر له :هل لاقيف ةسمغ ةنجلا ىف سمغ اذإ سؤبلا بحاص ىف درو

 ديعولا ذافنإب نوملعي نينمؤملا عيمج نأ ملعف :لاق مث كلذ يف لاطأو لق ًاسؤب تيأر ام لاو
 وه هنأو ايندلا راد يف مهنم ٍدحاول ةبوقعلا تنيعت ول اهنأل ةنيعم ريغ نكل مهنم ةفئاط قح يف

 . ىهتنا ادبأ اهبيس 'ىل اع مدقأ امل ديعولا هيف ذفني يي يذلا

 ؟رانلا يف ًاثكم نيدحوملا ةاصع رثكأ نسف :(تلق نإف)

 ىلاعت هللا :هصن ام ةئامثلثو نيتسلاو عساتلا بابلا هولع يف خيشلا ركذ دق :(باوجلان)

 يرتب يف :ىلاعت هلوك نم انحورتسا امنإو لاق منهج يف ًاثكم ة ةاصعلا رثكأ ةدم ىلع ينعلطي مل

 نحن امو لاق ردقلا اذه اهيف ثكمي نم ًاثكم مهرخأ نأ [4 :جراعملا] © ٍةنَس تلأ َنيِخ ٌمئادتم نك

 رئابكلا لهأ نم نيدحوملا ىلع دودحلا ةماقإ ةدم يه هذهف نيقي ىلع افلأ نيسمخلا لامك نم

 موي ىضتنا اذإف اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأل الإ يدمرسلا سيلو ةمايقلا موي يف كلذ لكو :لاق

 ةماقإ ةدم ىلع هللا هعلطأ ًادبع هللا محرف ًادبأ رائلا ىف نيدحوملا ةاصع نم دحأ قبي مل ةمايقلا

 ريغ نم ًالمجم كلذ تملع امنإ ىنإف باتكلا اذهب هقحلأف ديدحتلا ىلع رانلا ىف ةاصعلا

 اهسفنب تأت مل مل 5+ :رجفلا] 4 رّئَهَم نيني ةفأجر# :ىلاعت هلوق ىنعم امف :(تلق نإف)
 ؟تاقيملا دنع اهلهأل

 دابع داعت الف أربتف كرشملا الإ سيلو هلل ودع هنأ تققحت اذإف هرمأ لمهت نأ هتلهج اذإ كلاوحأ

 مث كلذ يف لاطأو هب كل ىنأو ملعلاب مهيداعت امنإو ناسللا ىلع رهظ امب الو ناكمإلاب هللا

 ام ءالؤه لقت الو ءدامجو تابنو ناويح نم هللا ول عيمجل ةمحرلاو ةقفشلاب كيلعو :لاق

 نأ رذحا :لاقو .ربخ كدنع ام يذلا تنأو ءربخلا مهعم معن «مهعم هلعفن امب ربح مهدنع

 كلذب هلو الإ رمأ لعفب كفلك امو هدجوأو هقلخ نيح هرقتحا ام هللا نإف كلمع نم ًائيش رقتحت
 امل الحم كنوك ثيح نم هدنع ةبترلا يف مظعأ كنوك عم هب كفلك ىتح ةيانعو ءانتعا رمألا

 امك كلاوقأ ةاعارمب كيلع ةروص لمعلل رهظ ام كالولف هدوجول ًاببسو لعفلا نم هب كفلك

 'لئاق لك ناست دنع هللا نإ) :ثيدحلا ىفو كلامعأ ةلمج نم دودعم كلوق نإف كلامعأ ىعارت
 حلا ةاعارمب ؛ كيلعو هنع كلئاس هللا نإف هدقتعت مل نإو هب ظفلتت الف هب ظفلتت نأ هللا كاهن امف
 الإ ةكاطعأ امو .:يرباصلا بحي هنإف كيحيف ربصتا 2 الإ كمنم ام هئإف كعنم اميفو كاطعأ اميف

 هرقب ءاحلو مكي هللا بهذل اونذت مل ولا : ثيدح ىف لاقو . ني ركاشلا بحي هنإف كبحيف ركشتل

 لطمعت لنل مهباهذإب ىقتكا اهو هدب ءاجلوا :لاق امنا اميل رعغيف هللا نورفغتسيف نوبنذي
 عوقولاب هدام ىلع يفق ام يلاعت هنإف ؟ةيهلآلا ماكحألا

 00 8 2 هن

 7 205 3 000 هاد 2 0
 ةنينو ووصي دك 8 06 3 . هيلع اهنا قة ها شاه اسما مل با وقاعأ

 مح رئمأ 03 "ىتستنا ع 30 راع 32 راشلا ةنعص تغكاس ام 00 كت 5 يش خا محاسن الا :(لاقو)



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا نيا

 نم هيلع يه امي اهملع عم اهتاذ نم ءيجملاب ىلاعت حلا اهفصي يمل امنإ :(تباوحلات)

 ءيش لك تعسو يتلا هللا ةمحرب ملعلا نم بلح ياعم هللا هليج اما دابعلا نم ماقنالا بابسأ

 ىلاعت هلل حبسم ىلع الإ اهنيع تعقو ام اهنإف نايتالل ةردابملا نم اهيف ةنماكلا ةمحرلا اهتعنمف

 نكي مل امم هيلع ىلاعت هللا معنأ ام اهلخدي ال يذلا ملعيل اهب ءيج كلذلف هتدارإل عيطم هدمحب

 سيطانغملا بذج اهيلإ ةصاخلاب هبذجتف اهلخدي قاقحتسإلاب هنأب اهلخدي نم ًاضيأ هملعيلو هملعي
 محشت اهيف كلومجتقت معنأو راثلا نع مكر جحب ذحا انأ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ديدحلل

 . ىهتنا ؛سشارغلا

 ؟تاقوألا نم تقو يف ميعنلا نم ظح رانلا لهأل لهف :(«تلق نإف)

 نم ظحار املا لهأل معل «تامحوتقلا ا . نم نيرشعلا بابلا يف خيشل ةخيشلا هلاق امك : : (باوحلاف)

 باذعلا عش نم مهظح نأ امك مهب باذعلا حوقو مهمه وت مدع مهميعب ةروص نكلو ١ ميعنلا

 ةيشغ ىف !ولازي ملف باذعلا مهنع رتفي الف ىلاعت هللا نع رابخألا قيرطب .مهل نامأ ال هنأل هعقوت
 لاح ىفو ليشختملا باذعلاب نوبذعي ةيشغلا لاح ىفف ةقافإ دعب ةقافإو ةيشغ دعب باذعلا نم

 نمز لوطي دقو ةلس فالا ةرشع وحن ةيشغلا نمز لوطي دقو س !| باذعلاب نوبذعي ةقافإلا

 باذعلا دشأ نأ ملعف .نيرهادلا رهدو نيدبآألا دبأ اذكهو ةنس فلأ رشع ةسمخ نوبذعيف ةقافإلا

 هيف مه امم دشأ اباذع طق نومهوتي ال مهنإف تامهوتلا نم مهسوفن يف عقي ام رانلا لهأ ىلع

 .هتقول مهسوفن ىف نوكت الأ

 ؟مون اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ دنع ليف :(تلق نإف)

 ًادومحم كلذ ناك ولو اهيلع قشي ام ةمألا فلك دقف نس نم نإف ةنسح ةعدب كلذ ناك إو

 درو امم رثكأب ةمألا فلكي مل نم لك نأ ملعف كل هتركذ امل كلاب لعجاف هب ىلوأ هن هم ناكل

 ريغ نم بابسألا يف مق :لاقو .لمكملا لماكلا هعضو امم ىلعأ ال هنإف نامزلا ميكح وهف
 اهيلع دامتعالاو هيلا دوكرلا نع راهن امنإو بابسالا يف مايقلا نع كاهن ام هللا نإف اهيلع دامعا

 [0 ا * 9 دوي نكرم مهو الإ ِهَلأب مهيَدَحَأ ُنِمَوُي اًمَول :ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك
 هامتعالا ىل ! نكست يخأ اي كسفن تيأر نإف بابسألا ىلع دامتعالا وه يذلا يفخلا كرشلا اذه
 دوجو لاح نيعملا ببسلا دقف اهدنع ىواستي كسفن تيأر نإو كناميإ هناف بابسألا ىلع

 لكوتلا لامك ىعّذا نمف بستحت ال ثيح نم هللا كقزري كانهو ًاقح نمؤم كنأ ملعاف :ببسلا

 لكاي نأ ديعلا هيستحي ال يذلا قزرلا نمو :لاق . لجرلا كلذ وه امف بستحي ثيح نم قزرو

 دب الو هقزري هللا نأ هباسح ىف سيل هنألو هيلع دمتعم ريغ وهو هفيرصت تحتو هنئارخ يف امم

 ال قيقد رمأ اذهو :لاقو سحب ال ثيح نم الا اذه قزر امف هذنع لصاح وه يذلا نم

 . كلذ ملعاف لجو زع هللا لهأ الإ هب مشي

 نإف «لومخلاو راسكنالاو لذلا مْرْلا وأ ًاداسف وأ ًاولع ضرألا ىف ديرت نأ رذحا :(لاقو)



 اب مدا ىلخ لبق ناتقولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب يف :نوعبلاو يداحلا ثحيملا

 طقف نيدحوملا نم ةمألا هذه ةأصعب صاخ مونلا امئأو مون مهددع سيل :(باوحلاف)

 ةاصع ْنِإ مث تاقوألا ىضعب ىف هب نوحيرتسيو رانلا ىف هب نومعنتي يذلا ردقلا وه كلذو

 رانلا نم جرخ هنأ ًالثم هسفن ىريف ةنسحلا ايؤرلا مهمانم يف مهميعن نوكي اومان اذإ نيدحوملا

 ال ظقتسا اذإ مث ةناوخإو هلهأ نيب عامجو برشو لكأو رورسو حرف يه راصو ةنجلا لخدو

 اضيأ همانم يف ىري دق نيدحوملا نم رانلا لهأ ضعبو اومان اذإ ايندلا لهأل عقي امك ًائيش ىري

 كلذ وحنو كوش نم شارفو ةبوقعو رضو سؤب يف هنأ ىريف اضيأ همانم يف بذعيف هءوسي ام

 . ةيفاعلا هللا لأسن

 لهف ةعبارلا ىه ىتلا رانلا نم ىطسولا ةقبطلا ىف نوكي سيلبإ نأ انغلب دق :(تلق نإف)

 .هباذعل فيفحت كلذ

 الف رانلا ءلم وهف ؛لومشلاو ةطاحالل كلذ امنإو باذعلل ًافيقشت كلذ سبل :(باوجلاف)

 هتفيقحب رانلا ءزم ناك رابتعالا اذهبف «ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس
 كلذ ريلق ةعبارلا ةقبطلا ىف رانلا ىف هرقتسم رس وه هتطساوب الإ رانلا دحأ لخدي ال هنوكف

 .رم امك ةيلفسلا ثاكردلل ةبسنلاب هنع ًافيفخت

 امك نجلا يف ًاضيأ ثحبملا لوأ ةقباسلا ةعبرألا رانلا لهأ ماسقأ نوكت لهف :(تلق نإف)

 ؟سنإلا يف يه
 كلذ ديؤيو طقف رافك مه امنإو لطعم الو قفانم الو كرشم نجلا يف سيل :«باوحلاف)

 حاضيإو قلخلا بولق يف ةعفرلا كقزري نأب كلذو حلا الإ اهالعأ امف كتملك ىلاعت هللا ىلعأ

 دهزتت نأ رذحاو كمأ ىلع ولعت نأ كل ىغبني الق ضرألا نم الإ كأشنأ ام ىلاعت هللا نأ هانلق ام

 يف ولعلا ةدارإ نم كلذ نإف كنارقأ ىلع كعفري هنوكل كلذ ءالحتسا كسفن يفو مركتتو دبعتتو

 عمسي نأ افوخ ًاقحم ناك نإو ءارملاو لادجلا كرت يف هتمأ عراشلا بغر امنإ :لاقو .ضرألا
 ةبلاغملاو ةجحلا رهاظ هبحاص كرت نيح ًالثم لطابلا بهذملا كلذب لمعيف هل مهف ال نم كلذ
 حيقنتل وأ قحلا ةرصنل لداجت امنإ :هل لوقتو اهبحاص عدخت امير نسفنلا نإ مث فمصخ ىلع

 لب لئاق لك ناسل دنع هللا نأ اذه ملع امو هيهذم مامإ اهب ماق ىتلا ةيهاولا لاوقألا ةرصنل نهذلا

 رباكألا ةرضحب انتاوصأ عفر نع انيهن انك اذإو رعشي مل نإو حلا ةرضح نيع يف لداجملا

 .مهفاف ىلاعت ىحلا ةرضحب فيكف

 سانلا لك جازم قفاوي ميرك قلخب يتأي نأ ردقي ال دبعلا نأ هللا لهأ ىنأر امل :(لاقو)

 5 ققانملاو ءهللا هن ىف رب ام كيس ب نمؤملاف ؛ طقف لجو م هللأ ىض رب امن مهس وت اولعشا



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا ثنا

 هلأ ُفاَنَأ نإ كدت رت لإ لاق َرََك اَنَلَه ٌرُدَكصحَأ نتنإلا َلاَف ْدِإ نّطَيَّتلأ ٍلَثك# :ىلاعت هلوق
 ناك نإو نيكرشملاب هقحلي ملو رافكلاب ناطيشلا ىلاعت هللا قحلأف 1٠١ :ردحلا) ه6 َنيَِسْلا بر

 . كرشمب سيلو رفاك ميرم نبا حيسملا وه ىلاعت هللا نإ لاق نم نأل

 ناك نإف ؟ديحوت ١١( :رشحلا] َنِبَمَمْلا بر هنأ ٌفاَنَأ نإ 8# سيلبإ لوق لهف :(تلق نإف)

 ؟هب دعسي مل ملف ًاديحوت

 هيلع مكحلا ناكف هبلق نود طقف هناسلب قفانملا ديحوتك نكلو ديحوت وه :(باوحلاف)

 ةرخآلا ىف تانصلا هذه لهأ ىلع انمكحك رادلا هذه ىف ليطعتلاو قافنلاو كرشلاو رفكلاب

 روصت ول هنأل ةقيقح طق ملسي نأ حصي ال هنأو هرفك ىلع اهلك للملا عامجإ دقعنا دقو ؛ءاوس

 دب الو يصاعملاو رفكلا يف عوقولاب مهل سوسوي نم ةاصعلاو رافكلا دجت مل ةقيقح همالسإ

 . يصاعملا رئاسو رفكلاو كرشلا نس نم لوأ وهف هتطصساو نم صاع لكل

 نيقي ىلع نحن امف ديحوت 1١[ :رشحلا] 4َنيِمَسْلا بر هلأ ُقاَسَأ َّيِإ# هلوف نأ ريدقتب مث
 لكس دقو ءراتلا ىف رانلا لهأل بطخي هنأ هنع ربخأ يلاعت هللا نأل تامملا ىلإ كلذ ةمادتسا نم

 ديحوتيب كلذ سيل لاقف ؟ديحوت وه له # هنأ ٌتاَهَأ قه سيلبإ لوق نع نيدلا يبيحيم خيشلا

 كيح وتب كلذ سيلفق ةهئاسلب دو ولو وهف نجلا نم يقش لوأ وشو ءايقشألا ىقشأ سيليبإ نأل

 نأ نيتسلاو عبارلا بابلا يف ركذدو تاحوتفلا نم عساتلا بابلا يف هركذ ءىهتنا ؛هنم لبقي يعرش

 امجإلاب رانلا يف دلحم سيلبإو هديحوت ناك هجو يأب اهيف دحوم دولخ | لبقت ال اهتاذب ر ءانلا
 يفو غا

 هللا نإف ناميإلا ةوخأ كل تبثت نأ تدرأ نإ مهناوخإو مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ يف ايازرلاو

 كبيصي امب ثارتكالا نم رذحاو .دحاولا ناسنإلا ءاضعأ نيب ىخاو امك نيئمؤملا نيب ىلحاو دق

 نم أرهطم ًارهاط هاقلت ىتح كبونذل ًاصيحمت الإ اهب كالتبا ام هللا نإف رادلا هذه يف ايازرلا نم

 هرجهت الو موي لك بازحأ ةثالث ولو نارقلا ةوالتب كيلع :لاقو .كلذ ىلع هللا ركشاف بونذلا

 وهو كلذ نم مهأ وه امب اولغتشا دق مهنأ نيمعاز ةفوصتملا ضضعبو ملعلا ةيلط كلاذ لعفي امك

 تعطتسا نإ هلثا لب هتوالت رجهي نمم نكت الف ايندلا ىف : ملع لك ةدام نآرقلا نإف روزو بذك

 نردهتجملا ةمئألا هيلع ناك امك ءمولعلا نم تئش ام هنم طبتتساو راهنلا فارطأو ليللا ءانا

 ةفص لكو اهلعف ىلع مزعا وأ اهلعفاف هدابع اهب هللا حدم ةفص لك ىلإ ينخأ اي كتوالت يف رظناو

 الإ هباتك يف هلّزنو كلذ ركذ ام هللا نإف اهكرت ىلع مزعا وأ اهكرتاف اهلعف ىلع هدابع ىلاعت هللا مذ

 :لاقو . لماكلا لجرلا تنأف ةوالت هتظفح امك هب لمعلا عييضت نع نآرقلا تظفح اذإف هب لمعتل

 ايحأ هتايح تناك تام نإو يح وهف توملاب عطقنت ال ةمئاد ةلمدتم اجو زرع هلل كاذلا ةايح

 دئئيح هل نإف ًاريثك هلل ني ركاذلا نم هادديهشلا نوكي نأ الإ هللا لبيب ىف ديهشلا ةأايح :ل0 متأو

 ىف نام تاو ٌتيم ركذلا كراتو تام إو وى دلل ركاذلاف .٠ رشا مسام ةداهشلا اء لانا



 كا مدآ قلخ لق ناتقولخم امهنأو قس رانلاو ةنجلا نأ نايب ىف :نوعسلاو يداحلا ثحملا

 لا الو نمؤم وهو لقي ملف (؛ةنحلا لحد دلما الإ هلإ يأ نأ ملعي وهو تنام نما املسم حييحص»

 ةامع لمص نمم دحأ رانلا يف تاضامشلا دعي ىقبي الق ملعلا درفأ لب لوفي وهو تام نام

 يف كلذ قرف امق لدرخ نم ةبح لاقثم ناك ولو يبن ناسلب عورشم و وش أمكيح نم ًاعورشم

 . نيمحارلا محرأ ةعاششب مهلك دوج رخيف رغصلا

 بهذلا ردك نمل قرحلاب روهطلاو بونئجلاو هأابجلا ىلاعت هللا سصخ ملف :(تلق نإف)

 0 5 2 ١ سامبا
 ' هنأ ليبس يف اهقمني ملر ةضملاو

 ءاضعألا هذهب يكلا ىلاعت هللا صخ امنإ :نيعبسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(«باوجلاف)

 نم هلأسي هنأب هملعل هتهيج ريراسأ تضيقلا هيلإ البقم لئاسلا ىأر اذإ لاملا بحاص نأل ةئالثلا

 رم هلم عدنه ام هذاك ةيناج ةيطعي و لئاسلا نع لقاشتي ىنغلا زل مل 4 كاسب اهب كيه سجس ىوكتف هلام

 اهب ىوخيف فرصتناو هرهظ هاطعأ دب االو هنم بلطي هنأ لئاسلا نم فرع اذإف هبنج اهب قوكيف

 . ىهتنا رأنلا ىف بهذلاو ةضفلا ةأكز ىعئام مكح اذه هرهطظ

 "نا هيلع عوبطم بلقلا بابو ءاوس رهاظلا فيلكتلا ءاضعاأ ددع ىلع اهنأل :(باوحلاف)

 رارقالا ةمحرلا هيف هنطاب روسلا ىف وهف دحأ هنم لخدي ل يذلا قلغملا بابلا أو نانجلا سانلا

 .ةذئنألا ىلع علطت يتلا راثلاب باذعلا هلق نم هرهاظو هل هتيدوبعب هفارتعاو أمر هلا دوج وب دبعلا

 يحلا ل اثم هبر ركذي ال يذلاو هبر ركذي يذلا لثم» ثيدحلا يفو .ةيناويحلا هتايحب ًايح ايندلا

 3 ميركاذلا 59 نكي مل اذإ ديهشلا ةايح نم نير فادلا ةايح نأ كلذ نم ٍُ تاق 0 تيملاو

 مك ودع :ايقلت د نم محل ريخو مككيلم دنع ًاهاكزأو مكلامعأ ريب مكتبنأ الأ» :ثيدحلا

 مسلوق ركذف '؟ هيأ ركذلا : لاق للا لوسر اي ىلب :اولاق :؟مهباقر اويرضتو مكباقر فبرضشيف

 ١ ١م

 تفرحلا اذإ يتلا كتنيفس يه ةعيرشلا نإف ةعيرشلا ملعب كيلع :لاقو .ةدايشلا وهو باقرلا

 كنع ةجراخلا كتيعر يف هللا دودح ةماقإ نع ل رؤسم تنأو اهيف نم عيمج كلهو تكئاش

 . كبر عرش ةفرعمب الإ اهيلع دودحلا ةماقإ فرعت الو كيف ةلخادلاو

 كنآ ىمست ال ىتح ازواجت كداعيإ فالخإ مسو كدعو الو كداعيإ فلخا :(لاقو)

 نع هللا همحر كلام لكس امك ءامسألا عبتت ماكحألا نإف ارش ناك ولو ءهب تدعوأ ام فلخم

 آن هرمتيمس مكن : لاقف رحبلا كاويح نم كمس هنإ :هل ليقف مار رح وه :لاقف رحبلا ريادح
 مف

00 
 اوعقو اميف هل تعمل ! خوقو ببس ناك هانررق يذلا اذهو :لاق ؟ر حبلا كمس ىف لوشن ام : 5

 نا ةلزتعملا تملع امو هريخ يف هللا ىلع بذكلا ذااحتسال :اولاق .ديع ولا ذافنإي لوشلا نم هيف

 عضولا ملع نع يلقعلا مهليلد مهبجحف عرشلا هب نان . يذلا فرعلا ىف ابذك ىمسسي ال كلذ لكم *إ هالك اع
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 ؟ةنطابلا نود طقف ةرهاظلا نيفلكملا حراوج قرحت رانلا تناك ملف :(تلق نإف)

 صلخت نم منمي نيدحوملا ةاصع ناميإ نأل ةنطابلا ءاضعألا قرحت مل امنإ :(باوجلاف)
 الف تياغ تقرحأ اذإ حراوجلا نإف هلهأب ناميإلاو ديحوتلا ةيانع يخأ اي رظناف .مهبولق ىلإ رانلا

 كلت نم هللا هثعب اذإف ةعافشلا هيتأت ىتح ءاوس مكانلاك باذعلا اذه بحاصف ملأب كلذ دعب سحت

 .ةدحاو ةلمح دحاو هلإ هللا نأ ملع نم رانلا ىف ىقبي الف لف ةنجعلا

 كلذ ىف لهف ةفاضم ىنعي ةديقمو ةقلطم نارقلا ىف تءاج رانلا نإ :(تسلق نإف)

 ؟ةيصوصخ

 ماسج-ألا قرحو دولحلا حضن اهل ملهج ر دات نأ يهو ةيصوصخ كلذل معن :(باوحلات)

 نم ةيزجلا لهأب لعف امك نيباذعلا نيب , ةتفص هذه نمل عمجيف ةرهاظ ةيسح لامعأ جئاتن اهنأل

 هللا ران امأو « اشيأ مهسوفن باذع كلذ ىفو ا راغصو أرهق مهدي نم مهلآومأ جارخإب مهبيذعت

 لع ُمِيَطَت لأ (89) ُةَدّموُملا هنأ ران ىلاعت هلوق وهو ةنطاب ةيونعم لامعأ جئاتن اهنأل ةدسجم يبن
 ناسنإلا داؤف يف رهظت يهف ناسنإلا نطاب يه ةدنفألا نأ مولعمو (؛ 5 :ةزمهلا] 4 (2 ةدِخَأْل
 ام ىوس هبدع امق نيلاحلا ىف رانلا ءىشنم دبعلاو ةرهاظلا رانلا ترهظ ةنطابلا رانلا هله نعو

 .هعجارف ةئامثلثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف كلذ يف خيشلا لاطأو هلامعأب هأشنأ

 نم وأ ةنجلا نم ريصت له ؟دحأ اهيف قبي مل اذإ فقوملا ضرأ مكح امف :(تلق نإف)

 2 ؟رانلا

 يذلا لب كلذ اهل يغبتي الو اهتلدأ عم نطوم لك يفو اهقوفو لرقعلا روصق نم اذهو ينكحلا

 يأبو بطاخ ناسل يأبو بطاخ نمو باطخلا يف ةيعرش )| دصاقملا ىلإ رظنلا اهل ىغبني ناك

 ىنإف : هقالخأ مراكم ىف بارعألا ضعب : :لاق . ةصوصخملا ةمألا كلت ىف ةلماعملا عقوأ فرغ

 حلا ىقح يف لاقي نأ يغبني ال نكل ؛ يدع وم رجتمو يداعيإ فلخمل هتدعو وأ هتدعوأ اذإ

 .باوصلاب ملعأ هللاو هدبع نع زواجتم روفغ هنإ :لاقي لب فلخم هنإ : ىلاعت

 راثلا ٠ ةنجملا ىلعو هبف عقي امو ةمايقلا موي ىلع مالكلا يف ةحلاص ةلمجب باتكلا متخنلو)

 مالكب ًاديشم «ةيكملا تاحوتقلا» باونأ نم اصخلم نيمآ همركو هلضفب اهنم ىلاعت هللا انذاعأ

 مث روبقلا يف ام رثعب روصلا يف خفني نأ ليفارسإ رمأ اذإ ىلاعت هللا نأ ملعا :(انخياشم ضعب

 اهنيع ىوس اهنطب يف . قبب ملو اهلاقثأ ضرألا تجرخأأ نأ دعب شوحولاو سانلا نم قلخملا رشح

 الو ًاضعب مهضعب ىري ال ىتح اهيف اوقلأف رشحلا نود يتلا ةملظلا ىلإ هلك مل !اعلاب ءىحج

 ال ىتح طسبتو ميدألا دم ضرألا دمتف عقت نيح ضرألاو ءامسلا يف ليدبتلا ةيفيك نورصيي

 مث ايندلا لاوز دعب دحأل مون ال ذإ اهيف مون ال هنأل ةرهاس تيمسو :ًاتمأ الو ًاجوع اهيف ىرت
 ىلإ هاهتنم نوكيف بكوكملا كلفلا حطس ىلإ ةماقتسا ىلع ولع ضرألا نم طارصلا عضو



 554١ هدأ نلش رق ناتقولشم امينأو ىح رانلاو ةنجلا نأ نابب يف :نوعبسلاو يداسلا ثحيملا

 دا فكرملا ىنضرا كل : ةئامثلتو ”نعيسلا و لذ ىلا بايلا يل خ خيشلا هلاق امك : (تاوحلاق)

 نم ملهج دح نأ كلذو ريرهمز اهبف كاك ناو مجهم يف اهلك دوعت دحأ اهيف 0383 ملو تلح

 ةروص ىلع ضرألاو تاومسلا ىلع يوهت يهف رم امك نيلفاس زفسأ ىلإ بكاوكلا كلف ىقم ١  0ذا لا : 00

 ىلع هيرامع م دعلاص اهيف اهلك بكاوكلاو ى مر 3 ه اهتفص ىلإ تعج ىف اقتر اتناك ذا هيلع اتناك اس

 . 8 حلا ا .ىينللو - 0 ع 00 ميقا 0 3 اء
 . ليز ع فشلا ىنض ريرهم رثئاؤ نيرو رحملا لع رورخعلاب“ ريرهم لاو رز رمعلاب راسأ له

 :بأف رانلا ىف ةبراغو ةعلاط اهلك بكاوتكلا تناك اذإ :«(تلق نإن)

 لاح ال اهروت نودهشي ال رانلا لهأ نكلو دوجوم بكاوكلا رون نأ :(باوحلاق) 5

 قحلا كاردا نع ايمع ايندلا يف اوناكو ةرودتكلا رم منهج ناخد ىف امل اهبورغ لاح الو اهف

 حابص ذا رانل لها ,ليلف راوثألا كاردا نع راثلا يف ايم اوراض كلذك عئارشل *لا هب تعاج يذلا

 نيدبالا ديأ انغصو ام ىنع رأنلا لهأو ةنجملا لهأ لازي الو هل ليل ال ةنجلا لهأ راهن نأ ا
32 

 ع 7

 . تيسلا ماوي عاف : نام تالا معادن 5 هنا معلا مويلاب ةمايقلا , ماوي ىلاعت هللا يهبل : اذل 0
١ 0 

 ةنجلا لزانم دنع ىلع ايتاخ وطو اهتاكردو رانلا لأ لزانم نا انغلب دق :(تلق نإف)
 هكا 8

 أ حيحعص كلذ لهف اهتاخوخو اهتاحردو

 الو اهتاجردو ةنجلا لزانم ىلع ديزت ال معن :نيدلا يبحم خيشلا هلاق امك : (باوجلاف)

 ضصاخ كلذ امنإو ثحبملا لئاوأ رم امك صاصتخلا ران الو ثا ريم رأن رانلا يف سيل نككل صشن

 نيرادلا ىنع مالكلا ةلاسر يش راثلا ىلع مالكلا العب بقلو ريغ ال لامعأ ران ملهج 0 ةنجلاب

 ةيدأملا امأو ميعنلا ةنج سانلا اهلطدي ةنج داو :لاق .ةنجلا روس جراخ وه يدلا جاملا

 نم فطقيف مهضعب موشي 3 ةيداملا لهأ اهتم اكأف 3 ةيقن ءاضيب كم رد يشر جرحلا يش نوخكتف

 مكل شحملا نضرأ يف نيزاوسلا عضوتو روسلا ىلع ةنجلا راجشأ عررف نم ةالدسلا رامثلا

 تلدتعا نمل اناكم هللا هلمح دقو ءرانلاو ةنحلا يب فارعألا روس برضيو هصخت نازيم فلكم

 نازيم فلكم لكل نأ :انلوق ىنعم نأ ملعاو .ىرخألا ىلع امهادحإ حجرت ملف هلازيم اتفك

 كيمبلل ىث دحأو وهو بدلا ءد ىف هيلع كنعلا ناك ام ةروصب نازيملا هدأ نولتي لجو اك نأ هيمخعك

 . : ث 5 سديسع 8 لايك هج نقرا ناسنالا دج ىلئاعت هللا ٌرلخ دقو مناقولا نم ةعئاو يف هلع هللا انعلطا اذّكه ةددعتم نيزاوم ان

 لاق ٠ 3 1م 2 ا ىذا ده هان 1 ةمئاق 52 اس د هلام 2 ةليجلا ةيقك اعجو نا يملا در يمت نع

 5” ' 0 00 ا 00 ل 3 1 1 م ل را
 يصاعملا ع  رممتاب ينعي اة :رسح كلل #ي تاردمل ان ل طشقلاب . ترَوْلأ اوميقاوا# :١ ىلاعت

 هيي يس : 8 ني يس سس لادتص ري اف . :ايسلا ةفخلاب ءاضشنا 3 نيسيلا ةقكناب ةدعاسلا ىلاعت هللا 5 ف دقو اه 3 تى 5 5

 00 5 ١ كا ال اس سلا : ارا ىلع ىلا 00
 0 ليرخو : : 0 1 8 53 2 . ذشأ -بااويلملا ببعتلا هعاحنحن دل كل اهباك < تاب ا 'بزاوم ه1 ناك 3 كك ناهنا سيتم هقأ كعب الا ءاشمل

 : يللا : 5 هلل . 0 عا 0 كلا 5 1 7 1 0000 ا 00
 نامعالا ت رثن ايراوملا تعضشو 'دأ مث ءأوس لاسعالا انمتك ىهت اهدنا لسا هاملت اهتنجلر تدنإ
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 .ملعأ هلئاو اهعجارف

 ؟ةتجلا لهأ نأش وه امك رانلا لهأ دلاوتي لهف :(تلق نإف)

 .ملعأ هللاو رانلا ىف دلاوت ال :«باوجلاف)

 ملعا :هصن ام 4تاحوتفلا» نم ةتامثلثو نيعيسلاو يداحلا بابلا يف خيشلا ركذ :(ةمئاخ)

 ايو توم الق دولخ ةنجلا لهأ اي يدانملا ىدانو شبك ةروص يف هئيجم ذعب توملا حبذ ذأ هنأ

 كلذكو اهنم جورخلا نم اوسيأو ةنجلا لهأ بولق نم ناكمإلا عفترأ توم الف دولخ رانلا لهأ

 حتف ال اقلغ رانلا باوبأ قلغتو :لاق اهمظعأ ام ةرسح نم اهل ايف رانلا زهأ بوبق نم عفتري
 دع 0-7 -

3 

 بابلا لكش ىلع اهنأل ةنجلا باب حتف نيع وه رانلا باوبأ قلغ نبع نأ ىفخي ال نكل ًاذنأ ةذعب ا

 نأ مدشتو رخآ الزنم هحيت# نيع وه لزنمل هقلع نيعف رخآ ًاعضوم هب تذدس هدحتف اذا يذلا

 . دبا حتمي الف لجو زع مهبر ةيؤر نع باجحلا باب وه رانلا يف حتفي ال يذلا نماثلا بابلا

 اهاللعا تراصضو تلغو ترافق مسه تس تباوبا تقلغأ ادإ هنا ملعاو : نيدلا ييححص خيشلا لاق

 يف لاطأو ةديدش را ىلع يذلا ردعلا يف محللا عطقك اهيف ىلخلا راصو اهاللغإ اهلمساو اهلفسا

 . ىهتنا رانلا زهأ باذع ةقص

 لبا ةمح ر يبرعلا 0س نيدلا يرحم خيشلا ع عاشأ رع ىرتفاو هلئاو تاذدكف : (تلق نإن)

 نم بذك كلذكو مهبيذعت ةدم دعب اهنم نوجرخي اهلهأ مه :يذلا رانلا لهأ نإ :لوقي ناك هنأ

 رانلاب نتوذدلتي رانلا لهأ نأب لئاق خيشلا نأ ؛ةيكملا تاحوتفلا!و "ص وصفلا) باتك ىف ند

 لامعألا نأل ةنطابلا نود طقف ةرهاظلا نكل مهلامعأ عيمجل ةيواحلا قئالخلا بتك اهيف تلعج

 يونعملا ىمكحلا نازيملا ىهو لدعلا اهيف ماقي نكل ادبأ سوسحملا نازيملا لخدت ال ةنطابلا

 هلل دمحلا نازيسلا ين عضوي ام رخآو :لاق هلئمب لك لباقي ىنعمل ىلنعمو نسوسحمت نيوسحمل

 هلل دمحلاك نازيملا المت هللا الإ هلإ ال نحت مل امنإو :لاق ؛نازيملا المت هلل ذمحلاو' درو اذهلو

 الو هتلزاوم ىف ريشلا اذه لعحيل هسنج نم رخأ لمع هلباقي ريخلا لامع' نم لمع لك نأل

 فالخب ءأدبأ قلخلا نم دحاو نازيم يف كرشو ديحوت عمتجي الو كرشلا الإ هللا الإ هلإ ال لباقي
 كرشأ امف اهل ًادقتعم هللا الإ هلِإ ال :لوقي ناك نإ ناستإلا نإف ىصاعملا ئاس :م كرشلا ريغ
 نازيملا هللا الإ هلإ ال لخذت مل امهنيب عمجلا حصي مل املف ءهللا الإ هلإ ال دقتعا امف كرشأ نإو
 .ىرخالا ةفكلا يف اهلداعي ام مدعل

 هل ال :لوقي ناك هنأل هنازيم هللا الإ هلا ال تلهد امئإف تالجسلا بحاص امأو :(لاق)

 يف هللا الإ هلا إل عضوتف ٍتائيس اهعم لمع امنا طق اريخ اهعم لمعي مت هنكل اهل ًادقتعم هللا الإ

 تاللاجسلا شيطتو عيمجلاب هللا الإ هلإ ال ةمك حح تف تائسلا نم الحس :بعستو ةعستلا ةلباشم

 ىتلا بتكلا مهيديأب ةلظكشحلا تعفو نيزاوملا 3 سانلا خرق اداف يش هننا مسأ عم لمني ملف



 52 مدأ قلخ ٠ ربق باتف ولخم امهنأو لح رانلاو ةنحجعلا نأ نايب ىف :نوعيسلاو يداحلا ثحبملا

 دقو نيباتكلا نيذه يف كلذ تيأر امك اهيلإ عوجرلا اوبلطو اوثاغتسال اهنم اوجرخأ ول مهنآو

 فيرشلا نيدلا سمش خيشلا ىلع درو ىتح اهل يراصتخا لاح «تاحوتفلا» نم كلذ تفذح

 ريغ نع تلقن يتلا ةغئازلا دئاقعلا نم ًاريثك هبتك يف خيشلا ىلع اوسد مهنأب ينربخأف يندملا

 ناكو قيرطلا لهأ عامجإب نيفراعلا لمك نم خيشلا نإف ةيطخلا يف هيلإ ةراشإلا ترم امك خيشلا
 نيب يواسيو هتعيرش ناكرأ نم ًائيش مدهي امب ملكتي فيكف ماودلا ىلع هي هللا لوسر سيلج
 !زع نم الإ خيشلا يف هدقتعي ال اذه ءاوس نيرادلا لهأ لعجيو ةلطابلا نايدألا عيمج نيبو هنيد

 كعمس محاو خيشل ةيشلا ىلإ ةغئازلا دئاقعلا نم ًائيش فيضي نم قدصت نأ يخأ اي كايإف ؛ هلقع هنع

 نأ دقتعنو هصن ام ىلعسولا خيشلا دئاقع يف تيأر دقو ءمالسلاو كتحصن دقو كبلقو كرصبو

 رهدو ن .يدبألا دبأ هراد نم مهنم دحأ جرخي ال امهيراد يف نودلخم رانلا لهأو ةنجلا لهأ

 نيلطعملاو نيقفانملاو نيك رشملاو رافكلا نم اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأب اندارمو :لاق نيرهادلا
 دولخ اهعيطب لبقت 3: ال امك رانلا نأل لاق « صوصتلاب راثلا نم نوجرخي مهنإف نيدحوملا ةاصع ال

 :لاق يدمر لا بضغلا نم تقلخ اهنأل ًادبأ اهنم اهلهأ جورخ اهعبطب لبقت ال كلذك اهيف دحوم

 نب دمحم اهعمج يتلا ؛راوتألا حيقاولاا يفو .ىهتنا ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلا داقتعا اذهو

 لهأ جورخب انلوق نم هتدجو ام عيمج نأ يخأ اي ملعا :هتاريرقتو خيشلا سلاجم نم نيكديوس

 اضيأ كلذ ىلع هبل دقو ؛ىهتنا نيدحوملا ةاصع مهب اندارمف انتاريرقتو انبتك رئاس ىف اهنم رانلا

 طلغلاو كايإ لاقف «تاحوتقلا» نم رارسألا بابل هحرش يف يليجلا ميركلا دبع لماكلا خيشلا

 اطخ كلذ نإف ف رافكلا نم نيدحوملا ريغ رانلا لهأ جورخب ديري هنأ خيشلا مالك نم مهفتف

 صوغ ال نيذلا نامَرلا ةيفوص نم ةريثك تاعامج يدي ىلع ىلاعت هللا دمحب عجر دقو ء«ىهتنا

 ام الإ مهبولق تاداقتعا نم ءيش اهيف سيل مهلاوقأو نيفلكملا لامعأ نم ايندلا يف اهوبتك

 دحأي نم مهنمف مهيديأب مهقانعأ يف : اهوقلعف ٠ .كلذ نم هب اوظفلت امب مهسفنأ ىلع هب اودهش

 باتكلا اود نيذلا مهو هر يظ ءارو نم هذخأي نم مهنمو هلامشب هذخأي نم مهئمو هنيميب هباتك

 اولض نيذلا لالضلا نيلضملا ةمئألا الإ كئلوأ سيلو ًاليلق ًانمث هب اورتشاو مهروهظ ءارو

 وهف هلامشب هباتك ىطعي يذلا امأو نمؤملا وه هنيميب هباتك ىطعي يذلا نأ ملعاو :لاق اولضأو

 مت كنك ارْفأ# :قفانملل لجو زع هللا لوقي كلذلو أرقي هل باتك ال كرشملا نأل قفانملا
 هلامشب هباتك ذخأي يذلا لجو رع هللا بقع دقو ١8( :ءاسإلا] 4 اببيَح َكِتَع مرا كيفَ

 هنأل ءفالسإلا نود ناميإلا هتع بلسف ["* :ةقاحلا] © ميظعلا للأب نوي ال نك ٌمَنِإ# :هلوقب

 وأ لظعم وأ كرشم امإ هنطاب يف وهو هلامو همدو هلهأ ظفحيل هرهاظ ىف مالسإلل ًاداقنم ناك
 نيذلا امأو :لاق .دحأ هيلع علطي ال بولقلا لامعأ نم هنإف ناميإلا فالخب رفاك وأ يكتم

 موي ناك اذإف مهر رهظ ءارو هوذبنف باتكلا اوتوأ نيذلا مهف مهر روهظ ءارو نم مهبتك نوذخأي

 كتايح يف هيف هتدان يذلا عضوملا نم يأ كرهظ ءارو نم كباتك ذخ :مهنم دحاولل ليف ةمايقلا

 : يأ روحي نل نأ نظ هرهظ ءارو هذبن نيح هنإف لامعألا باتك ال مهيلإ لزنملا مهباتك وهف ايندلا
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 . 0 5 10 ٍ 1 م 1 1 8 [|*م دا 3 م 3 0
 ييحم خيشلا لع عيشأ امل اديلقت اهلها مه نينا راثلا لها جورج دامتسا ىف دعب مشلا يت مهل

 ِسلاعلا بر هلل دمحلاف مهنيب اميف نورواستي اوتاك نأ دعب ىلاعت هللا ىلإ اوباتو نيدلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةحلاص ةذبن هنم يخآ اي كل ركذنف : (اهلهأو ةنجلا ىلع مالكلا امأو)

 بماخلا تايلا ى 5 يف «؟لوققعلا جارساا هباتك يش ينيوزفلا ر شالح وبأ أ مام“ الأ لاق : قيف تأ هللايو ل وشن

 هضم َةَّنَجعَب# ىلاعت هلوق كلذو ضرألاو تاوعسلا نم عسوأ ةنجلا نأ ملعا :هنم نيثالكلاو ها ىلا

 .ضرعلاب اهورسفو ًاهوجو اهضرع ىنعم يف نورسفملا 0 فارع دا «شئألاو ثاوتتلا

 ضرألاو تاومسلا ضرع لثم وه يذلا اهضرع ةنحلا نأ | ميماع لكشأ مث لوطلا دف وه يذلا

 ىنعم نأ هارأ ىذلاو الاكشإ لحي الو ًالاكشإ ديزي امب كلذ نايب يف !ودازو ءامسلا اهعست بقيك

 اهلهأ ىلع اهيضرأو اهتاوامسب ايندلا هذه تضرع امك اهضرأو اهتاواهسب ايلهأل اهراهظأ اه ع

 امكف ٠[ :بفهحلا] اضع ديطتكلل ينوي ملهح انضرتو# هلاكمو ميبلل خاتملا كتلض رض نم هنأو

 كر 7 0000 ةيف لاكشإ 8 هال رمأ اذهو نينمؤملل ةنجلا 093 ممل كتذكف نيرفاكلل وه حج هللا اكرع

 ملا 0

 تو لأ اًهَضْرَع د ٍِط ىلاعت هل وق تيأرأ هللا لوسر اي لاق ًايبارعأ نأ هج جعلت م مئكاحلا

 نوكي نيأف ماج اذا ليثلا تيأرأ : هلأ لوسر لامف ؟راثلا نيأف [١؟ تا لمع لل # ضودأ و

 .ءاشي ام لعفي هللا كلذك لاقف .ىلعأ هللا : لاق ؟راهنلا
 / مر نك حم لم را ساس خل

 لعجج (1889 ”تارع لا] #ضْرألاو ٌتَوَمَسلا اهُضَع# :هلوق ىنعم امف :(ليق نإف)

 ؟اهيض ع نفض رألاو

 تا ومسل

 ردبلا روك يأ ٠ . مامتلا ردبلا هزول هكاحع وو رعاشلا لاق امك ةغللا ىف : «٠ تاج - اح اذه :(باوحلاف)

 تتنظا :هررشيو هيتاعي ْن تحل ةمايقلا ماوي هل لجو ع هنا لوشي يذلا م هش هاذهو ء عجل ب 08 ْن 0

 "يل هنم نيبراشلا ددع ىلع ىناوألا نم هيلع هؤاس قفدتي صضوهلاب ءيح مك ثيدحلا ىئالم كنا

 "1 «- كل
 روسلا نيمو 6 رويسلاب قيزل وهو ةيحف بوبثاو بشد بويثأ نايويلا كسك يدرب ىنحشلب ذو دين

 ملعلا ةلكاشل نانولتي طا رصلاو رض وحلا نأ ملعاو «نولمؤملا ماسلا سرشيف نايوينألا ثعبتي

 ةلماج الا رادشم ىلعف اهلاعفأ طارصلاو اهمولع .ضوحلاف اهمولعو ةعب رشلا انقلقح اههو امعلاو

 ةماقتسالاو يشملا نوكب ةعيرشلا ابتا رادقم ىلعو 3 صضوحلا نب رطل ةيمل ييسمل بيلا كو 85-5 ةعب كلا ملعب

 م لكو لحا ملا هياع عستا هللأ هه رك اس لك نع خرولاب ةسفن ىلع قي ل لكف طارصلا ىلع

 1 8 8 7 : 5 7 3 5 هنأل كانه ال انه وه املا ةقيقح طارصلاف ءرف ام ردقب كانه طارصلا هيلع قاض انه ءرولا كرت

 وأ ةحلاصلا لامعألا نم ايندلا راد يف هلامعأب هأشنتأ يذلا طارسعلا ىلع الإ كانه دبعلا يشمي ال

 ىلع آد ودعم اسجل ةفايقلا موي ديعلل كمت يسيح ةروص هل دهشي د ٌنظاب ايندلا راد يف وهف اهابغ

 هدهاش ادإ ديص .لك فرعي رم امك ةنجلا باب ىلع هرخعاو فقوملا يف هلوأ اس وسحم منهج ليحل

 . هديب هةتعتصو ةحراوجمب هّؤاتب هنأ

 هل رون ال طارصلا نأل لعقف هسفن رون يف الإ طارصلا ىلع ناسنإ لك يشمي الو :(لاق)



 54 مدأ يلخ لبق ناتق لشم امهنآو ىح رانلاو ةنجلا نأ نايب ىف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 اَهْهَرَع هنو هلوق نم ديدحلا ةروس ىف ام هقيدصت ضرألاو ءامسلا رضرعك انه ىنعملا نوكيف

 . 5١ :ديدحلا] #ضرألاَو كَمَسلأ ضدك
 ا

 ؟لوطعل اهل! ديت وه يدب كلا صض رعلا ىلع صضرعلا لمح علم نم هجاو امه :(ليق نإف)

 ردق ىري سيلأ ءامسلا هذه ىلإ انم رظن نم ىكح كلذ مكح لعج هنأ ههجو :(باوحلاف)

 ةمدص رادع ىه ىتلا ةريغصلا 3 ةيعللا كلت ره نيعلا نم كاردإلا لحم نأ مولعمو هنيعبي اهعسو

 يعل ىلإ ءامسلا نم عم عيرلا اذه هاةسن تاومسلا ص رع ىلا ةزوملا لق رخل كيسملا نوحي اذه ىلعف

 لثط ءاثب ىلع ردقو راغصلا نهمتاوق ىلع ماظعلا ةليفلاو لامجملا عاتب ىلع رذق يذلا نأو كليع

 اهينح يف رعيصت يتلا ءامسلا ىلع اهتمسب ةنحلا عانب نع رحعي 5 نيريغصلا ةيمدق ىلع نانإلا

 كتاومنس كا ملغاو : ىنيوزقلا رهاظ وبأ خيشلا لاق . عساو اثيب هتقس ثحن دومعلاك ءامسلا دا

 ثيدحلا ىمك شرعلا قاس وهو رابخألا هيلع تلد اه قوه اهالغأو ةئام ىش اهشج رد ددع ةدحع !

 "؟ هكاعأ 0س مدرشلاو ضرألاو ءامسلا مب ام ىرخألاو هجرذد لك نيب اه 8-9 رد ةئام ةنجلا# اعوف رم

 ىهتنملا ةردس ىلإ يهتنتف اهضرأ امأو ةمايقلا موي شرعلا عضري اهيلعو ةنجلا راهنأ رجفنت اهنمو

 ناح ام ىلع عبسلا تأومنيلا قرف ىهتنملا ةردسو ضو أملا 5 ةنح اهدنع ىهتنملا ةردس دنع هنوف

 م انغلب اه اذه يس ركلا فوج يف ةنحلا نأ : سابع ْن نبا نع تاياورلا ىضعب يفو ثيداحألا يف

 ةنكا 5 0 5 ١ 2 _ى طا 1 ى عت لاق ادك ىف ا 3 ن.سمش ةنحلا ىف ناهي الأ لاق .ىلعا هللا و اه را ِك ةنحبلا ءامهس
 7 2 . 1 1 0 1 50 5 1 يرام معمل نجم 0 ا

 لدبي كوكي املاو اداب الو ارح ليقو ارمق الو هانعم ليق ١5[ ”ناسنإلا] #اريرهمز الو امش اهف توب

 ١ هله انسمش اهضعب ىسكي يلا راونالا يشرب ششرعلا تائدارس نه ةعلال راونا رمثلاو دمتسلا

 يف ةفلدخم رون نم رباتمب ىتوي مث .فطللا هللا لاسن دحأ رون يف هيلع دحأ يشمي الو هسفن يف
1 

 5 مهتيشغ دق اهيلع نوعقيف نوموقي ءايبنألاب ىتؤيو ضرألا كلت يف بصنتق نوللاو ةءاسخإ

 لك ينايو مهتبعأ هد 05 ام ةيعل هلا علخملا نم مهيلع ديألا ىلإ ة همك ب يف دحأ مسهف عب هي 0 اونألا

 ىدياب ءايثشألاو ءادعسلل مويلا كلذ ةيولالا رشنتو ةكئالملاو نيطايشلا نم هنيرق هعم ناسنإ

 35 ةع

 مهلف ركاسعلا باهصأ مهئاف لسرلا فالخعب سسأاتلا نم 1 لزعمب ءايبتألاو ذأ رقألا رشح و 83 رغم

 :مو مهتم ندا نم اهلوسر ىلإ ةمأ لك عمتجتو لطابلا وأ قحلا ىلإ مهنوعدي اوناك نيذلا مهتمئا

 ةينرم ءايضشلاو رلصغلا ضرع يدي نيب صضرألا هذه يف لجو رع هللا نيع دقو ؛مهصخي م

 ينايو ءدصاخ د كمحعمل وهو دومحملا ماقملا ىف ةنجلا يف ينل وتلا ةليسولا نم تدتمإ ىمظع

 حورلاو هةيقست ءامس لك لهأ فوقص عي نوكتف اه ريغ ع 5 ريمتم ةدجح ىلع ةاهيس لك ةحناللم

 ل رنملا بتكلاب ىلا 2 مل ٠ لسرلا ىلع عئارشلاب لزت يذلا كلسلا رهو ةضامحلا ماهم مئاق

 نمع او تا تقلا تاهحصأ نع لو اتميف مهلجأ ءهالزل ارم بانك لك فلخو ةمركملا بفحصلاو

 اس ومال ناكو هللا ااغ -مم هلو هس وشأك كرتو دم اخد امئاو هلدعأ نم لزني مل تاك كيسا كبعت

 , 9 #0 1 ا 5 : 5 5 78 5 2 1 '
 كانو شد ةينامحلا همن الام د كنس ع ىلع لجو ع 3 ىناد مل ١ يدهم لقاع اره ضصرطك ربعل ل
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 سمشلا بهذت نيأ هللا لوسر اي تلق لاق رذ يبأ نع ثيدحلا يفو انيلع ةئيضم علطتف ةليل لك
 نم ةلح نوعبس اهيلع ىسكيف نذاتستف شرعلا تحت ىلاعت هلل دجست ىتح بهذت لاق تيرغ اذا

 تايقاب ًاضرأو تاوامس ةنجلل نأ هريغو ثيدحلا اذهب انملعف ثيدحلا .اهل نذؤيو ىئرعلا رون

 ىف تافولأملا ىلع هفوكعل وه امنإف هانلق اميف فقوت نمو ديبت الو ىنفت ال نيدبألا دبأ تادلاح

 مسا ءيش يف عضوي ًائيش دالب يف انيأر انإ تيز مهدالب يف سيل نمل ليق ول امك رادلا هذه
 الو دعبلا دشأ كلذ دعبتسي هنإف مهتليل لوط سانلا ىلع رونيف نطق ةليتف رخآلاو تيز امهدحأ

 لاق .ًاديأ هلوسرو هللا ريخأ اميف فقوتي ال ناميإلا ةوق هللا هقزر نم نكلو هآر نإ الإ هقدصي

 © هلوق يهو ينعملا اذه ىلع ةلاد نيضاملا ةمئألا ىلع تلكشأ يتل هلا ةيآلاو رهاط وبأ خيشلا

 زوذخت َريَغ ةَطَع َّكْيَر هَ اَم اَلِإ ٌسْرَأْلاَو ُتْوَمَتلأ ٍتَماَد ام اف َنِيِيَح هل ىنف ًاودهس ندا 7

 اهضرأو ةنجلا تاومس دولخ ماود نيدلاخ ةنجلا يف نونوكي ءادعسلا نأ ديري ٠0١ :درها 43
 اهيف هللا هدعأ امم ةيفخلا فاطلألاو ةينسلا معنلا نم مئادلا ثكملا ىلع ةدايز كبر ءاش ام الإ

 ىلعأو لاق ةرشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام ةنجسلا يف ثيدح يف امك
 دولخلا ةمعن نم ةانثتسملا ماسجلا اياطعلا يه هذه لثمف ميركلا ههجو ىلإ رظنلاو اضرلا اهميعت

 يف هلوق امأو عوطقم ريغ يأ «زوُدَي َّرْيَغ َطَع# ةيآلا رخآ يف ىلاعت هلوق ريسفتلا اذه قيدصتو
 درمان مم كين د كبَر كَم ام اَّلِإ ُسْيألاَو ُتومَتلا ِتَساَد اَم اه تيريدَح» رانثا لهأ ةغص
 ام لك ره ةغللا ىف : ءامسلا ذإ تاوامسو ًاضرأ رافكلل نأ ىلع ًاضيأ ةلاد يهف | ا :درها 4007
 اهتاكرد قابطأ اهتاومس و لقسألا كرذلا رانلا ضرأف كمدق تحت ام لك ضرالاو كلظأو دكالع
 ملعأ هللاو رم امك ةنجلا قوف شرعلا ريظن اهقوف يتلا ةرخصلا ىلإ يهتني نأ ىلإ قبط قوف اقبط

 ةبيهلا تمع دقو ءرخألا بناجلا نم رانلاو شرعلا نيمي نع ةنجلاو ضرألا كلت يف هنوعضيف

 نيع ةراشإب ًاسمه الإ نوملكتي الف شحوو ناجو كلمو ناسنإ نم فقوملا لهأ بولق ةيهلإلا

 قحلا يعاد مهرمأيو قاسلا فشكاوهو هدايع نيس هللا نيب بجحلا مفرت مث ترص ىمنحو

 حو شيو ةنجلا نولخ ديو نودعسيف فيلكت 5 كح س اهنأل فارعألا نلهأ نايم حجت ةدحبسلا هدهبو

 مركلا نإف هللا نيبو مهنيب ناك ام اأو .مهنيب ناك اميف هدابع نيب مكحلاو لصفلا ىف ىلاعت حلا

 هنيب ةمصاخمم دهشي مل نمل ًاكينهف .تقولا كلذ كلذب ءدابع نم هللا ذخاؤي الف هطتسأ دق يهلالا
 كلذ فلتخيو ًاقلطم بنذ هل عقي نلو هللا نيبو هنيب الإ بنذ هل عّقي ب ملو قلخلا ن نم دحأ نيب مس

 عفشي نأ عفاش لك يف دمحم نم ىلوألا ةعافشلا عفت مث ديسوعلا يف دهاشملا فالاتخاب

 هللا طسب دقو ءاش ام مهتعامش نم دريو ءايش ام مهتعافش نم ىلاعت هللا لبيو .نوعفاشلا عيششيف

 الو ًاصاقتنا سيلف نيعفاشلا نم هتعافش هللا در نمو مويلا كلذ يف ءاعفشلا بولق يف ةمحرلا
 عمرو و مهتداعس هللا ىلوتيف هدابع ىلع ةيهلإلا ةئملل ًاراهظإ كلذ امنإو هيف عوفشملاب ةمحر مدع

 ةياداثلاو نيمحا رلا محرأ دحاولاق ةثالثو دحاو مويلا كلذ يف نيعفاشلا نآ ملعاو .مهنع ةواقشلا



 5121 مدا قلخ لبق ناتقولخم امهنأو قح راثلاو ةنجلا نأ نايب ىف :نوعسلاو يداحلا ثحيملا

 كبر ءاش ام الإ ىنعمو تادلاخ تايقاب اهتاوامسو رانلا ضرأ نأ ًاضيأ ملعف .لاحلا ةقبتحب

 ىلع مهل ةدئازلا ةنولتملا تابوقعلاو مالالا عا اونآ نم اهيف مهدولخ دعب هللا ءاش ام الا ينعي

 نيتاه ىنعم يف يرظن نم هتطبنتسا يذلا اذهو :رهاط وبأ خيشلا لاق .مئادلا سبحلا ةبوقع

 ىلع رفاحلا عقو لثم كلذ ناكو لضفلا نب نيسحلا ريسفت يف ًالوقنم كلذ دعب هتيأر نيتيآلا

 لاثمو :لاق .فيعض اهلك الرق نيرشعو ًافين امهيف نإف نيتيآلا يف لبق ام حص آ وهو رفاحلا

 نم هيلع ضيفي ناكو هراد يف هعم هنكسأو هسفنل هتيعر ضعب صلختسا كلم لاثم اذه انريسفت

 مث مهل تابوقعلا عاوتأب كلذ عم موي لك رمأي راصو هنجس يف هتيعر ىضعب سبحو هريخو هرابم
 يف يعم أوبتي يراوجو يتياعر يفف نالف امأ لوقيو نيقيرفلا لاح نع سانلا ربخي كلملا راص

 ينجس يف نالف امأو هيلع يعلخو يناسحإو يراوج ىلع ةدايز هل تنش ام الإ تشع ام يتراد

 محلا ىلع هل ةدايز تابوقعلا فونصب مالألاو تالثملا عاونأ ن مم هل تششاام الإ تشع ام

 . سيفن دنإف هلمأتف ديدس مالك وهو لاق مئادلا

 ىف يدمرسلا باذعلا كلذكو يدبألا ميعنلاو مئادلا دولخلا روصتي فيك :(ليق نإف)

 ؟ اعلا

 مدع امأو ماودلا ىلع تالاح دعب تالاح ددجتي لمعلا يف كلذ روصتي ب '(باوجلاف]

 كلذ ليخي داتكي الف لايخلاو مهولا هنع سعاقتيو درجملا لقعلا هكرديق ل ري ال اميف اميف كلذ ىعانت

 كلذ لبا كلي ىلازغلا مامإلا ابرف دقو ؛ليلدلاب كلذ كردي هن وق عم 20 وع هزجعل

 فلأ ايندلا هذه لثم ىلخ ىلاعت هللا نأ ردقيلف ىهانتملا ريغلا ددعلا ليخت نع رجع نم :هلوقب

 نوييبنلاو ةكنالملا تعفش :مويلا كلذ ىف ىلاعت هللا لوقي .نونمؤملاو نوييبنلاو ةكئالملا مه

 يف عقشي نيمحأرلا مح راف هترضح نهج ةغئاط عئاش لكلف نيمحارلا محرأ ينقيو تونمؤملاو

 . تالحسلا بحاصلت مهف لعقف هلل مه ليج وت ريغ لحق أاريخ اولمعي مل نيدلا

 ةكتالملا امأ و ا ءوه الإ هلإ "ا هنأ ةكنالملاو هللا ةداهش عم اودهش نيذلا م ءالؤعو «لاكز

 مشع ةعستلا ةعافش مهرخآو بيئرتلا ىلع نوكت مهتعافش قالخألا مراكم ىلع ناك : 'رميق عمشتف

 ا احاؤملا ةدم يضقنت نأ ىلإ رخأتت لب ءرشع ةعستلا ذه عفشت نل تعفش اذإ ةكئالملا نإف تأ 3 5 0

 اماو . نيدح وملا ةاصع ع عمت رأ لق هليا فتضغ نا توري امدنع كلذو ةمح لاب توفصتيو اهلك

 ليلد ليصحتو رلظن نع نمؤم ناتفئاط نونموملاو .ةصاخ نينمؤملا ىف نوعفشيف نوييبنلا

 5 8 8 3 1 سلب 1 3 0 1 5 5 لولا 0 5 3 ع

 دلشم نمؤمو ناميإلاب قلعتم وه كلذو مهممأ ىلإ ريشلاب اوءاج ءايبنألا نإف ترييبنلا هيف عقاشلاف
 دعب ةجردلا يف هقوف نيذلا نونمؤملا اذه يف عفاشلاف اهيف أشن يتلا رادلا لهأ وأ هاوبأ هاطعأ امب
 نأ نيمحارلا محرأ ةعافش ةروصو :لاق .نيعفاشلا ىف ينعي مهيف هللا لوسر ةعافشب اوصلخ نأ

: 
 ةنحملا ىلإ رانلا 0 ءاش نم جارخإ هس ىلاعت قحلا ىلوتيف ةقفمحم ةعافش "أ ةيهلالا ءاممس



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 584

 هنوف ةدحاو هيج كك فلآ فلأ لك ىف 5 طفلي آل قلخ مل بحلا ف اهلك اهألمو ةنيدام فئأ

 . كلذ وحن ثيدحلا يف درو كو ناك امك دبألا ىو اهلك نئادملا نم بايحلا كلت دشنت

 ريثك هيف لض لاؤس اذه نإف ؟ةيتايخ مأ ةيلقع مأ ةيسح ةيورخألا تاذللا لهغ :؛ليق نإف)
 كا

 ىيصاملاا "مثلا
25 - 

 ةرخألاو اليضفت ار مكأو تاجر رد ربكأ ةرخألا نأ يخأ اي ب ملعت نأ ره كلذ نع :(«(باوحلاف)

 هج وأ هان ثان نوم ايندلا تاذلو ايندلا يف نسمتلا تاذل نع اهتاذن رصاقتت نأ روجعي اف ىقناو ريح

 هذه ىلع ةدئاز أ تاكاردإ ةنجلا لهأل ىلاعت هلا ىلخي نأ نكميف ىلقع ىلايخ يسح

 , ةيعلو هنا 55 هاف نيعأ ف نع مهل ىنحا ام اهب توك ردي كرادسلا

 كردت ىتلا يأ ةيلايخلاو ؟ سحلاب كردت ىتلا يا ةيسحلا ةذللا ىه امف :(ليق نإف)

 0. اًمعلاب كردت ىلا يق 9 ةيلقعلاو تاايشلا 3

 كاسو حاكنلا ةذلكو ىوذلاب بارشلاو ماعطلا ةذلك يهف ٌةيسحلا امأ :(باوجلاف)

 ةذلكو مشلاب تامومشملا ةذلكو نيعلاب ناسحلا روصلاو ناولألا ةذلكو رسمللاب تاس رملسلا

 ةدللا امأو لاق ءامليلا لمك يذلا رهف سمخلا ساوحلاب ذدلت نمش عمسلاب ناسلألاو تاويصألا

 ىأر امير لب اهب ذتليف اهانمتي ءايشأ ليختي امبر لج رلا نإف اضيأ ايندلا يف ةبولطم يهد ةيئايخلا
 نأل ًادبأ ةنجلا ىف ةيلايخلا ةذللا نوكت ال : مهضعب لاقو هب ذتليف مانملا ىف هارهي يذلا ءىشلا

 راد ةرمحالا رادلاو رورغو بيذاكأ ىهف بذاكلا مهولا اياضف يم ةيلايخلا ةدانلاو قىدص راد دنحلا

 ةنحلا يف سانلا فلتخا دكقو ١ ةتسح ره ىلاعت هأض ب ةنجلاو هناقعو هع متهج ىلاعت هلل 1 كامي

 هاج ةار امن هلوق ىلع ليثدلا ةقتالح لك ماقأو 0 وهشم فاللشلاو يأ ما ناللا انقل له ءانلاو

 م نيتسلاو ىداحلا تايتا ىف كلذ ىلع ماللكل | هيأ هيج 00 'بذلا يويصعص | خيشلا لاتحأ ه5 ةانئخ

 ريغ ناتق لكلا امهف فمي معلا ٠ فشلا لهأ 06 انياحصأ دنعو اندنع امأو : لاق مث «تاحوتفلا»

 اهيلع ةيواحلا اهلك اهناطيح ماقأف اراد يبي نأ دارأ اج ركف نيتقولخم ريغ انلوق امأف . نيف اشم

 كلذ دعب مث ةحاسو ءاضق ىلع !رئاد اروس الإ يامل دحأ اهلخد اذافأ اراد ىلب دق : لاثيق ةضاخ

 0 0 00 03 100 ال دا مك كس وح ل
 روسصق نم مهناكرد وأ مهتاج ردو مهبتارم توامتو اهيف نيئكاسلا يضارغا ىلع اهتويب ءيىشلب

 يتلا - تاالاأبا| تم .قاسلا هلي اب امم اهيف كوكي نا ىفبتي اهو نراكمو كلايمو ديدأ سو افاغد

 9 000 0 ءجد شح 1 7 ن6 - 8 0 5 306 5 7

 ةراشإ ءل1375 :ناسع لاا دقت تدعأ# :ىلاعت هلوق :لاق مث .كلذ ىف لاطأو اهيف لدعتست

 ءانب لس .صجلاب ءأسلا ل دج سدنهملا ملعي ام رانلا وأ ةنحلا ّش ناسنا اخ :١ كاما !سيبعت ع!

 وأ روصقلا مث هقئادقلا راجيا مل ريئاهدلا مث روسْلا عاتب 98 كلذ كعب موشي م تكتاسساس ا لا

0 
 راتبا ى د رادلا تناقا ناو كيج هتنأ 0 أشهر ونس | و ةنجلا ى راد تلا تناك داق * اك ءاتماش رسما

95 
 ٠١ اما دان اد نلاغ : عا 01 1 ممل أ وك علت :
 0 :يئاكس تاتارد ا مش اح اع الثلث 4نحعبو ريْشتلا د قافتلا ما مث 1 رثأ دل سلا ل ذه اداوم 0

 ١ ىفب امف -انبلا ىهتلا اذإق ايندلا رثد ىف هلامعأ رخأب الا ناسنإ لك ةنج ءانب ىهتني »ف 'اهئانط دو



 551 مدا قلخ لبق ناتقواخم امهنأو ىح راتثاو ةنجلا نأ نابي ىف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 لاقا١ ١ ةفاسكإ 4 (©3 ُهنأذل ام (ي) ُهَئأْلل# :ىلاعت لاق ةقاحلا تيمس كلذلو قتاقحلا

 ىلاعت هلوق ليلدب بيذاكأ ' الو ليطابأ اهيف سيلو رومألا قاوح اهيف نأل ةقاحلا تيمس نورسفملا
 ةنجلا يف ةينمألاو ينمتلاب ةيلابخلا ةذللا تناك اذإو "د :اين) «(89) مَذك الو اوه ايف َنوْمَمْمي ال

 .ةمولعم اهيف ةيلابخلا ةذللا نأ 1 ىلع لدي كلذف :يعألا ذلتو رشنألا ىهتشت ام اهيف نإ ثيح نم

 نوكي الف ليطابأو بيذاكأ ينامالاو ينامأ ةيلايخلا تاذللا ذا حيحص يدنع لوقلا اذهو لاق

 . ةينمأ يهل نوي الف دقن ًانايع لاحلا يف هنودجي ةنجلا لهأ هيهتشي أم لك نإف ةرحألا يف كلذ

 رومأ بئارغ نم هنإف كلذ مهفاق ليختملا ينمتعلا دوقفملاب ال دهاشملا دوجوملاب نوكي مهذاذتلا

 اهاهشاو سفنلل اهرسأو اهاوقأو ءايشألا ةذل اهنأ يف فالخ الف ةيلقعلا ةذللا امأو ةرخآلا

 لخكشت تناك ةلأسم تكردأ اذإ كنإف ملعلاو مهفلا ةذلب كلذ ربتعا اهالحأو حورلل اهطسبأو

 وبأ مامإلا لاق امك ايندلا تاذل نم ءيش اهلداعي ال ةذل كسفن يفو كبلق يف دجت كتيأر كيلع

 رمألا ةذلب كتيهانو فويسلاب هيلع انوبراحل ملعلا ةذل ن 'ه كيف نحن ام كول ولسلا ملعي ول ةقيلح

 8 0 ابك نادج ملا ةذلو ضرغلاو عيطلل ةقفاوملا ءايشألاب جاهتبالاو ىهنل او رمألاو ةيالولاو
 9 5 هنن ةديسس_سعل ل ْخ : ا 2 00 9 ١ مف :دل اءلاقف هئ وهو هنادحوي ىيناشبي نم الإ لوقي ناكف ريعي هل عاض هنأ بااعالا مشعل

 لاق نيقداصلا ناروحاللا ةثداحم ةللو دلولا ةذل كلذ لثمو نادجولا ةذل لاقف كلذ نم نذا كلفح
 لع خذ ياك 1 1 1 ١ 7 51 ل ةذاللا دما اي ١ هع نأ 3 ماعلا ٠” ذي
 8ع ىث ءاقشلا تيبحاأ اه رحسلا لتع دحهتلاو لاوح آلا دهيداحعم هون ةنص هللا يضر ىقغاشلا ماما

 ريغ تاذل يهف بتارم اهلو توافت اهيف ناك نإو ةيلقعلا تاذللا رئاس كلذ ىلع سقو ؛رادنا

 1 0 ل ا ا مسا ف 20 ها كال 53
 2١[ :تنصفا #ٌنرعَلَت ام اهيف كلَ َىهْقطُت ام ام اه ىلاعت هلوقو ١*! ع

 ا 1 . 00 كك معا تارا : . 00 5 للمس ل
 ىلع خرربلا يف سبح هحور تعلط اذإف ءكهؤانب لمك دقف كراد ىلإ جرخا :هل لاقيف ىنكسلا

 ىلعمم .ملظكنك اسم ىلا اميمحج وج أ : يدانملا يدانيف مهددم ىهتنمو ناكسلا ددع لماكتي ا

 روسلا أدعا مهداجيإو مهشلط لبق ةل اهل مهلوخد 00 مهلا تدعأ يأ 3 رقتلا اذه ىلع تدعا

 تيبلا كلذ دوجو قلعف ؟ةنجلا ى ف اتيب هل هللا ىنب اذك اعف نم» : هيي هلوق كلذ ديؤيو م اشتملا

 نا هديؤي كلذكو كلذ لبق اينبم نكي مل هنأ ىلع لدف رمألا كلذ لعف ىلع

 هللا ء هللا ايلا هلا هاهنا امحلاو هللا تاحسس اهسارعو ناعبش اهنإو ءاملا ةبدع ةيرتلا ةييطق ةنحلا

 . كلذ وحلو هك

 اسم الو حابص الو يتأ الو اهيف يضام ال قحلا ةرضح نأل حيحص وهف «اهرامث اهم ىل
 ءاش امن ةروكذسلا هتوصح نع ربخي نأ ىلاعت هلف ١[ : لسنلا] # للا نت ١ كا ىلاعت هلوقك وهف

 هللا نأ لمتحعيو :(تلق) ٠ ملعأ هللاو ظافلألا ىف مهحلطصم يف قلخلاك نامزب ديقتت ال اهنأل

 ٠١ بتارثأو راهثأو راجشأ نم ناتج اهب ىمست يتلا فاصوألا نم ءاش ام ىلع نانجلا قل ىلاعت

 هللإ معني أم بيغ نيماكملا لاعفأ يهانت نم سس غيو اهيف ىنبي امل ةلباق ةيلاخ نكامأ اهيف ىقبآ مث



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءز +0

 سحلا يف ةلصاحلا مالالا نوكت لصألا اذه ىلعو :لاق رابخألاو تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 روم هيذله ىف تنك نمو# : ىلاعت لاق اهنم ىلاعت هللاب ذوعن ةتباث اهلهأل ملهج يف ؛ لتعلاو

 ايندلا يف هب ىلتبا نم ىلع ىمعلا ةدش ىفخي الو [7؟ :ءارسإلا] + اليس لص ِِسضأ ةَرضألا

 دقو ةرخآلا يف اهلثم مالالا كلذكو اعيمج ةيلقعلاو ةيسحلا تاذللا ةحص ينحأ اي كل ناب دقف

 دنع تبث اذإف هيلع يه ام ىلع اهماسجأو اهحاورأب ماسجألا ةداعإ ةحص يف لوفلا طسب قبس
 هل اتحص ملألاو ةذللا هوجو ًابوجو عرشلا يفو ًازاوج لقعلا يف مويلا هيلع وه ام ىلع ناسنإلا
 .هبير الو كش ريغ نم اضيا ةرخالا يف

 ؟بارشلاو ماعلعلا لقث بهذي نيأف اوبرشو ةنجلا لهأ لكأ اذإف :(ليق نإف)

 حشرك ًاحشر نوكي بارشلاو ءاشج نوكي ماعطلا نأ» ثيدحلا يف تبث دق :(باوجلاف)
 *يأ لسعلاو نيللاب ىذغ نم نأ انيرج دقلو لاق .ىنيوزقلا هلاق امك نسح ثيدح وشو «كسملا

 ةلاحتسا نايب يف مالكلا انيهنأل ليوطتلا فوخ الولو رهاط وبأ خيشلا لاق . غارفتسا ىلإ حاتحي

 جيتحت ملو 2 لا ةيحان م ةسئاص ىف ةاأرما اندهاش دقو قرعلاو حشرلا ىلإ مهبارشو مهماعط

 نينس دوعسم كلملا دنع اوماقأ ًانامكرت نأب ًاضيأ رابخألا تدراوتو ةنس نيثالث دنم حارتسملا ىلإ

 عم ًادهاشم ايندلا ىف ادوجوم اذه ناك اذإف الكأ نولكأي اوناك مهنأ عم هم طق فينكلا اولخدي ملو

 هب ريخأ ام دحأ ركتي فيكف نجألا اهئامو نفعلا اهئاوهو ليبولا اهبارشو ليقثلا فيثكلا اهماعط

 نوريشختي امم اههكاوفو ةنجلا ةمعطأ نم نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص ل :ولسر ملاو ءايبنألا

 .ملعأ هللاو مهلاعفأ ةلباقم يف ال مهيلع هب ىلاعت

 امأو ءةنجلا يف الإ مهلامعأ نم ءانب مهل سيل نينمؤملا صاوخ نأ ملعاو : خيشل لاك

 .مهيصاعمو مهتاعاط بسح ىلع ىرخأ رانلا يفو ةرات ةنجلا يف مهلامعأب نونبيف صاوخنا ريغ

 مامإ نيدم يبأ خيشلا نع انيور :هصن ام نيتثامو نينامثلاو عساتلا بابلا يف خيشلا لاقو

 هللا لدعب رانلا ءايقشألاو هللا لضفب ةنجلا ءادعسلا لخدي :لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضر ةعامجلا

 تام ول هنأ ىنعمب اهيلع ًاًرصم تام يتلا تاينلاب اهيف دلخيو لامعألاب هراد يف لزني مهنم لكو
 مدع ىلع مزاع وهو وأ ةنس ردق رانلا يف دلخ ًالثم ةنس بنذ باكترا ىلع ٌمزاع نمؤم وهو
 ريغ ءاش نإ مث ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ لكو هرمع ردق رانلا يف دلخ تومي نأ ىلإ هنم ةبوتلا

 منهج ىف اثكم سانلا لوطأ انملع ىلإ لصو يذلا نأ ريغ «ملعأ ىلاعت هللاو عسوأ هوفعف كلذ

 ردقلا ىلإ شاع ول هنأ ضرفي ناك هلعلو ةنس فلأ نيسمخل وحن ثكمي نم نيدحوملا ةاصع نم

 :لاق . صنب ال ًادبأ كلذ ىلع مهنم ديري ادحأ نأ دقتعي نأ الإ ٠ هتيصعم ىلع يقبل روكذملا

 : هللا همحر نيدلا ييحم خيشلا :لاق .ىهتنا ةمشح هيلع مح مالكو حيحص افشك وهو

 : عبرأ ةنجلا لهأ فانصأو

 معبر نم ةنيبو ةريصب , ىلع اونوكي نأ طرشب مهعابتأ : يناثلاو .,لسرلاو ءايبنألا :لوألا



 ١" مدآ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب يف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 همعط ريغتي مل يذلا نبللاو نسآ ريغلا ءاملاو ىفصملا لسعلا مهبارش نم نوهتشي اممو

 اههكاوفو ةنجلا ةمعطأ نأ كلذ حاضيإو .فزني الو هيراش هنع عدصتي ال يذلا بارشلاو

 الو تاركنم لافغتإ اهل نوكي الو تالاحتسالا اهورتعي ال ةيفاص ةصلاخ ةقيقر ةفيطل اهتبرشأو

 ةرضاحلا ءايشألاب ةنجلا فصو ام ىلاعت هللا نأ ملعاو :رهاط وبأ خيشلا لاق . تاهوركم حئاور

 ؤلؤللاو ةضفلاو بهذلاو ريرحلاو سدنسلاو روفاكلاو كسملاو ليبجنزلاو لسعلاك اندنع

 هب سناتستو سولقلا كلذي يدتهتل الإ كلذ ريغو ناسحلا تاريخلاو نامرلاو لخنلاو ناجرملاو

 محلا هكردأ ام لايخ مهولا كاردإ روصتلا نأل ليحتسمف لقعلا يف كلذ روصت امأ سوفنلا

 لاق امل كلذ ةفرعم ىلإ قيرط قلخلل ناك ولو هروصت نع مهولا زجسعي سحلا هكردي مل يذلاو

 لجو زع هللا نع ة خلك لاق الو [1؛ :ةدجسلا] نبع َوَرُف نت مه نأ ام فم مَلعَت القط ىلاعت

 | لاق .هرشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعألا

 ام هبشي للحو ىلحو بارشو ةرمث نم ةنجلا يف نوكي امم ءيش سيل ناميلس نب لتاقمو سابع

 بايثلاو ريرحلاو بهذلا انل ىمسف اندنع امب هدنع ام فصو ىلاعت هللا نأ ىوس ءيشب أيندلا يف

 . ىهتنا هدنع يذلا كلذ قئاقح نحن ملعن الو هكاوفلاو

 هللا ىلاعتو فلخ وهف ةقيقح كلذ فالخ ىلع ىهو اندنع امب انل اهامس اذإف :(ليق نإف)

 ْ !كلذ نع

 انماهفأ يف عقيل ةبسانم ىندأب كلذ نوكي نأ دب ال اندنع امب اهتيمست نإ :(باوجلاف)

 هرون نم ةاكشملا نيأو 155 :رونلا] 4حَبَصِم ايف َرَْكْشِك رون ُلْثَمط ىلاعت هلوق كلذ لصأو هلقعت

 نم هب اوءاج امبو ءايبنألاب نوقدصملا يأ نوئمؤملا :ثلاثلا .نولماعلاو ءاملعلاو ءايلوألا مهو

 فنص لك ماقمو :لاق .ةيلقعلا ةلدألاب وه الإ لإ ال هنأ نم هللا ديحوتب ءاملعلا : عبارلا .عئارشلا
 نيب دسح الو ايلاع ناك نإ ولتعلاب ةجردلا ىف الزان ناك نإو لوزنلاب كانه رخآلا نع ٌريمتم

 ًاسولج نونوكيو ةيؤرلل يهلإلا يلجتلا عقو اذإو :لاق .ايندلا فالخب كانه ىلعألاو ىندألا

 نونمؤملاو ؛يساركلا ىلع هللاب ءاملعلاو ةرسألا ىلع ءايلوألاو ربانملا ىلع ءايبنألاف مهبتارم ىلع

 بيثكلا ىلع ندع ةنج يف نوكي هلك سولجلا كلذو بتارم ىلع مهديحوت يف نودلقملا
 امنإو ضرألا ىلع ًاسلاج نوكيف ةلدألا ىف رظنلا قيرط نم ًادحوم ناك نم امأو :لاق . ضييألا

 تالاقملاو ةلدألا ضراعت نم هبشلا هقرطي هنأل ديحوتلا يف دلقملل يتلا ةبترلا نع اذه ىلع لزن
 ةلالد ىف رظنلا نم هديحوت ذخْؤي نمم ًاناميإ قثوأ وه امزج هديلقت ناك نمف هتافصو هللا ىف

 ءاقبب ةنجلا لهأل ىرشب اهولخد اذإ توحلا دبك ةدايز ةنجلا لهأ ةفايض ناك :لاق .اهلوؤي

 ةفايض فالخب ةنجلل بسانملا ةايحلا رصنع نم يئام يرحب ٌناويح توحلا نأل اهبق مهل ةايحلا

 ىلاعت هللا ىلخو :لاق .ندبلا خاسوأ عمجمو مغلا تيب وه يذلا روثلا لاحطب نوكت رانلا لهأ

 لوقي كلذلو رهقلا دسأللو ماودلا ةنجللف «تباث جرب هنأل ديلقألا وه يذلا دسألا علاطب ةنجلا



 رياكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءرجلا 1

 م ءيش لك : ىلاعت للاب ءاملعلا لاق دقو بذك الو فالخ الف ةيسانم ىلدأ هيف ناك اذإو ىلاعت

 .ملعأ ىلاعت هللاو هعمس نم مظعأ هنايع ةرحآلا يف ءيش لكو هنابع نم مظعأ هعامس اينذلا

 دوضخملا ردسلاو دوضنملا حلطلا يف ةبغرلاو ةذللا امف :(ليق نإف)

 ١! ىلع نيعألا ذلتو .سفنألا يهتشت ام ةنجلا يف نأ ىلاعت هللا ربخأ دق :(باوجلاف)

 دقلا كمسلا يهتشت امك كلذل يهتشت اهلهأ رفعي رس وعل لعلو ةفلتخم قلخلا سوفت تاوهشو

 امنإ اهردسو ةنجلا حلطو فيكو بارعألا سم يداوبلا لهأ اميس ال اهايلد ىف هلكأ تيلطتستاو

 ىوعت نلطومل 1 يف ةذلب كالذ سخي ىلاعت 50 لعلف ع امك طقم مسالا ىف ايدام ىف اد سي

 ىلاعت هارت أ هانركد ام ىلع ليلد .سوعتلا ن اص مو ركملا ىمنو : هاط ربا ةيشل تب ةشلا لاق . تاذنالا

 ةلالد كلذ ىفو اهعطق ىف ةيذألا لامتحا ىفنو كوشلا ىفنف [15 'ةعقارلا| © دوْضْخَت رذس ىف# لوفي

 نأ رقلا ين ١ حلطلا نأ ريسامتلا نشف ىفو ايثدلا سكع كانه سس وفتلا تاهو ردكم ىهن داوحسا و ىلع

 روملا وه

 حاكت ةنجلا يف لهف ابق نإف)

 ًامحد منعم 1 لاقق كلذ نع د لئسو ةحيبحسصلا ثيداحألا كن اسال معل : (باوجلاف)

 ايندلا يف خا ةاقاو ولا ةلل فالخي اهنولاني 3 ةميظع هذل ىف كلذ مهفا متسأ هب دار 31 اهنا وأ يثك يأ ًامحد

 اهل ةقيقح ال ةيمهو الإ لبق كقف

 «ةنحلا يف دحأل دلوي نه :(ليق نإف)

 :لاق .دسألا لثم ةرطسلا هل نم جوربلا يف سيئو نيوكتلا نع فلختي الف نك ءيشلل اهنهأ

 رورسلاو حرفلا نم ىلاعت هللا اهقلخف ةسوسحملا ةنجلل حورلاك يه يتلا ةيونعملا ةنجلا امأر

 تايونعملا رومألاب ذذلتت مهحاورأو ةينامسجملا رومألاب ذذلتت ةنجلا نهأ ماسجأف جاهتبال و

 يناعملاب ذذلتت ماسجألا تتناك ول :لاق . كلذ ريغو ناسحلا روصلاو ةبيلعلا تامغنلاو حئاورلاك

 لهأ ميعن لك امف كلذك رمألا سيلو ليمج هجو لك ةيؤرب ذذلتي مئاهبلا نم ناويح لك ناكل
 نيلخادلا اهلهأب امعنت دشأ ىه :لوقن لب ناويحلا راد اهنأل ىنعمو اسح اهب مهذذلتب الإ ةنجلا

 سانلا :لاق .ثيدحلا .1يبرقبعو ييلح رثك دقف يلهأب ىنتتا فر اي" : لوقت اهنأ درو امك اهيف

 لاوحألا بابرأو مهيلإ قاتشت ال يهو ةنجلا ىلإ نوقاتشي نينمؤملا ةاصعف ماسقأ ىلع قوشلا يف

 م 33 ىلا مويس نويدحملاو مهل احب مهرككسل اهيلإ ل 8 وقاتشي ال مهو ةنحلا مهيلإ ىف ةاتشت ءابلهألا ١م

 ملكا خيشلا طيس دقو اهيلإ كوفاتشي الو ةنجلا مهيلإ قاتشت ال ةس وسحعملا ةنحملا يضني نولئاقلا ء .

 لعأل ميعنلا مظعأ نمو * لاق .«؛تاحوتفلا» م نيتسلاو | سماخعلا بايلا ىف ةلحلا لاوحأ ىلع

 هيف هسفن دجوو لصح الإ هانمتيو هميعل قوف ًاميعل مهنم دحأ مهوتي امف ينمتلاب مهمعنت ةنجلا

 قمحم 0 وهف اسوسحم ناك انسح ههشوت ناو يعلم ناك ىقتعم هامش اول نإ (١ ةمش هل اه يسيل

 اندلا راد ىف مهتاعاط ةدف ىلع ءارجلاو ميشملا ميعتلا اذه مهءأح أمو : ناف .فالمعب اه دوج ول



 8 0 1 لا ال 1
 لح رانلاو ةنحلا نأ ن ءانب ىف 7 :نوعيسلاو يداحلا .ثضهسلا

 مع كلذ يور معن :(باوجلاف)
 زا ؟يهتشي امك ةعاس يف هنسو هعضوو هلمح نأق

 هعباث هلجمل : ةنجسلا لهأ تايهتشمو تايهتشمن ةعبات ا كلا

 : فنا مقي ملو 8١[ :تلصف] #م كن نمت
 1 أ

 . هللا همحر رهاظ ىبأ خيشلا مالك ىهتلا ةبيرغ اهنإف

 فب . ةنجلا لهأ ماسقأ مك ليف نإ لاقف ىلاعت

 5 5 3” ىبناعت هثلاب ءاملعلا 2 نونمؤملا 2 عال أدالاو 072 ىلا ماسقأ ةعبرأ ىف :(«تباوحلاف)

 . ةياقعلا ةلدألا

 كوه املا توحي اداميو 0 مقلعب 00 ماسك ةدض ._سهعب ريم رهف :(ليق نإك)

 بيششحلا ىف لدع ةنج ىف اللغو لج لقحلا ةيزر دنع كلذو دوريمتي معن :(باوحلاف)

 000 هاما حج 3 نك 1 ها 8 . ا
 ءايلوالا 2 ىلع بأ هل وحي ةءايشالا ليس باش هيلع رسل اج وص امب نوحي يمس 0 مسلم 3 . فيي الا

 نولئمؤملاو يسأ ك ىلا نونوكي ينشعلا . كقننا و ناهس ربلا قيرط ن ارض هللاب ءاسملعلاو 08 رعسا اع

 دك كن
 هلع بسلا ف ىبع نونوكي مه احس وب يش نودلشيلا -  ىهسا 5اس 2

 دارسلا له ؟”باسح يغب ةنجلا نولخدي نيذلا افلأ نيعبسلا ثيدحب دارملا امق :(ليق نإف)

 ؟ مه ريغك ل ويس أععي هر مهنأ دارملا أ مهنظو مهباسح ىف كلذ نكي مل

 هاا ا - لاح ىلا لاس! ل ا وشو ايل دنا 5 ف اهو و ا 55 ا يتلا ةحل ةحيل ةحلاصل ا مهيب ايس 3 هن ا

 ىانعلا هب كايعفق اهلف .اسدلا ىذم اهيلع هواذو اهلعق ىتح تاعالعلا عيستج هل ىلاعت هللا ومس هبال !| كنا 5 ب ء«ننا 5 0 10 35 1 3 5 3 ! 7 1 5 35 -

 قحلف دانمت ام اهبق هل نوحمف ةنحلا ىف يلمللا "لش ميشن ىلاعت هللا هأطخأ فيلكتلا راد ىف

 كاف درع امك بعتلا نم اندلا راد يف هتحار عب عش كن 3 نأآلا تاح ردلا يف لامعألا كلت بتاحصأب

 ثيدحلا "كلين مأيق . بتك حابسلا ىلا دج و رب هلئأ ذجأف ليللا م موشي هلا ةيل ىلع مان نم

 دعو ىلا دلع خم اعت هلوق يف ميظعلا نا فلا اهيلإ راشأ ةيخزرب ةنج انلو :لاق .هانعمب

 ىلز تحمل ءامبسلا توكلم يف لي آدغ مملح ب ب رفا ام متلعف اذإف ١ ةيمسفلا 1

 ا ب ا خنأ هاا 50 . 1 . 1 3 سا! ا
 'ه ا تادللا عيصمحمل نوددلتم كانه مثناو نكن وس دي و همت لوحتي ىلاعت هلي 7-5 لوح همن املا

 ذق موق عم نأك هباطخ نال هزمري ملو كلذب معيسملا حرص امنإو :لاق .اسرش الو اكآ 03
 ١ : هد 2 00 52 تيه



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجملا 565

 مهباسح يف نكي مل ةنجلا لوخد نأ باسحلا ثحبم يف رم امك هب دار ىلا : (باوجلاف)

 باسحلا هب دارملا سيلو نوبستحي اونوكي مل ام هللا نم مهل ادبف طق هوليخت الو مهنظ ين الو
 معشسملا بابلا يف لاقو ةئامثلثو نيعبرألاو نماثلا بابلا يف خيشل !ا هركذ لجو رع ا ىدي نيب

 نم ةمايقلا موي ىلنعي ىعد ةالصلا لهأ نم ناك نما يراخبلا ثيدح ىنعم ىف «تاحوتقفلا» نم

 نم يعد ةقدصلا لهأ نم ناك نمو داهجلا باب نم يعد داهجلا لهأ نم ناك نمو ةالصلا باب

 اي هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف مايصلا باب نم يعد مايصلا لهأ نم ناك نمو ةقدصلا باب
 اي دحأ اهلك اهنم ىعدي لهف سأب نم اهلك باوبألا كلت نم لخدي يذلا اذه ىلع ام هللا لوسر

 سانلا ىلاعت هللا ءاعد نأ ثيدحلا ىنعم «ركب ابأ اي مهنم نوكت نأ وجرأو معن لاقف هللا لوسر

 نم مهنمو نيباب نم لخدي نم مهنمو دحاو باب نم لهدي نم مهنمف دحاو ءاعد لوخدلا ىلإ
 نأ كلذ حاضيإو ءدحاو نآ يف ةينامثلا باوبألا نم لخد نم ًالوخد مهمعأو ةثالث نم لخديب

 يف يورخألا باوثلا يف كلذ ركنت نأ يخأ اي كايإف باب اهنم وضع لكل ةينامث فيلكتلا ءاضع
 ةظعو هعامتسا لاح يف هرصب ضانك كرتو لعف نم لمعلا يف كلذ دهشت تنآو دحاولا نأ

 برقتلا ةينب كلذ لك جرف نيصحت لاح يف عرو لاح يف قدصت مايص لاح يف ةوالت ؛ لاح يف

 وهو لوقعلا اهليحت 7 يتلا ةروهشملا نونلا يذ لئاسم ةلمج ن نم ةلأسملا هذهو لاق ىلاعت هللا ىلإ

 هذه نوفرعي فشكلا لهأف دحاولا نآلا ىف ةفلتخم نكامأ ىف دحاولا همسجب نوكي دحاولا نأ

 نم ةنجلا دحاولا لوخد يف فقوتي مل هانلق ام ةفرعمب ققحت نمف اهنوركني لقعلا لهأو لتاسملا
 عيمج يطعت ايندلا ةأشن نأ امك رومألا هذه يطعت ةيورخألا ةأشنلا ذإ دحاو نآ يف ةينامثلا اهباوبأ

 . ىهتنا ةلاحتسا ريغ نم دحاولا نامزلا يف ناسنإلا يف ناميإلا بعش

 قفتا هنإف ل دمحم انيبن فالخب اهلوبقو اهروصتل نيئيهتم اوناكو ءايبنألا بتكو ةاروتلا مهتبذه

 نيفراع الو لب ءروشن الو ثعبب نيرقم الو مولعب نيضاترم ريغ يرارب لهأ نييمأ موق يف هئعبم
 مهباتك يف نانجلا فاصوأ رثكأ ءاج كلذلف ةنجلا كولم ميعن نع ًالضف ايندلا كولم ميعنب

 ريغ ال راهنأ ةعبرأ ةنجلا راهنأ تناك املو :لاق .مهسوفنل ًابيغرتو موقلا مهفل ًابيرقت ةينامكج
 ءاملا راهتأف ءلسعو رمخو نبلو ءام روص عبرأ يف الإ عقي ال يملعلا يلجتلا نأ ًاعطق انملع
 وأ هدقعل همعط ريغتي مل يذلا بيلحلا نبللا راهنأ ل ءارآلا اهلخدت ىتلا مولعلا باحصأل
 يهف رمخلا راهنأ امأو نيدهتجملا ةمئألا نم عرشلا رارسأب ملعلا باحصألا يهف هتيبرت وأ هضخم

 يهف ىفصملا لسعلا راهنأ امأو مالسلا هيلع رضخلا ملعك ةيقوذلا مولعلا باحصأ نم ءانمألل

 عساتلا بابلا يف كلذ يف خيشلا لاطأو .ماهلإلا ءافصو ناميإلاو يحولا قيرطب ملعلا لهأل

 . ةئامو نيعبرألاو

 هنوك هنيوكت هل رطخ ام لكف «نيوكتلا ةنجلا يف نوطعي ةنجلا لهأ نأ ملعاو :(لاق)

 راقتفالا عافترال كلذ ىلاعت هللا ةدارإب ًامئاد نيقالخ ةنجلا لهأ لازي الف رصبلا حمل نم عرسأ
 :لاق .كلذ ىف لاطأو رانلا وأ ايندلا هلحم امنإو كلذل لحمب تسيل ةنجلا ذإ «كانه ةلذلاو



 "مه مدآ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب ىف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 ؟ةيسحلا ىوس ةنج انل مثام وأ ةيسحلاك ًاضيأ ةيونعم ةنج انتل له :(ليق نإف)

 نيتاه لقعي لقعلاو ةيسح ةنجو ةيونعم ةنج ؛يعوت ىلع ةنجلا نإ معن :(باوحلافن)

 ملاعو بيغلا ملاع لقعيو فيثكلا ملاعلاو فيطللا ملاعلا نيملاعلا لقعي هنأ امك ًاعم نيتنجلا

 نم فراعملاو مولعلا نم هلمحت امب ٌحيعن اهل ةفلكملا ةقطانلا سفنلا نأ كلذ حاضيإو ةداهشلا

 ع هلمحت أمن منعت اضيأ اهلو ةيلمعلا ةلدألاب كلذ نم هيلإ تلصو امو اهركفو اهرظن قيرط

 حاكنو برشو لكأ نم ةيسحلا اهاوق قيرط نم ةيناويحلا سفنلاب هلانت امب تاوهشلاو تاذللا

 .كلذ ريغو ناسح روصو ةبيط تامفنو حئاورو سابلو

 نم مأ ةدحاو ةدام نم امهقلخ لهو ؟نيتنجلا نيتاه ىلاعت هللا قلخ ممف :(تلق نإف)

 ؟بتدام

 كلذو هاضر نم اهملخف ةسوسحملا ةنحلا امأف نيثدام نم هبا امهقلنخ دق :(باوحلاف)

 ىلاعت هللا نذإب نوكيف نك ءيشلل نولوقي اوناك كلذلو ديلقإلا وه يذلا دسألا علاطب ناك قلخل
 يهلالا حرفلا نم ىلاعت هللا اهقلخف ةسوسحملا ةنجلا هذه حور يه يتلا ةيونعملا ةنجلا امأو

 هداوقو حورلاك اهل ةيونعملا تناكو مسجلاك ةسوسحملا ةنحيلا تناكف ورسلاو جاهتيالاو لامكلاو

 ىف درو دقو ىْنعمو اسح اهبو اهيف نومعنتي اهلهأف اهتايحل ناويحلا رادلا ىلاعت هللا هامس اذهلو

 ءالؤه ىلإ قوشلاب اهفصوف «ناملسو يلعو رامعو لالب عبرأ ىلإ تقاتشا ةنجلا نأ» ثيدحلا

 ناماسو هنم صصلخ اذإ هئاذ م لجرلا لبأ نم ذوخأم الالب نإف ءامسألا هذه ةقفاوم نسحأ امو
 مهيلإ اهقوش ملأ لوزي اهل اهلهأ ةرامعب يأ ةرامعلا نم رامعو ضارمألاو مالآلا نم ةمالسلا نم

 فطقيف عطق ريغ نم لكؤت يأ ةعونمم الو ةعوطقم ال ىلاعت هللا فصو امك ةنجلا ةهكافو

 نأب دارملا سيلو «ةرجشلا نصغ يف ةيقاب نيعلاو دوجوم لكألاف عطق ريغ نم لكأيو ناسنإلا
 همهف امك روغلا ىلع ىرخأ اهعطق ناكم فلخي وأ فيص الو ءاتش ىف ةعوطقم ريغ ةهكافلا

 ناسح روص هيف رهظي ةنجلا قوس كلذ ريظنو هدهشي ام نيع وه دبعلا هلكأي ام نيعف .مهضعب
 رهو هنيعلو هكلم اهب رهظيو اهسيليف اهيف لخد مهدحأ اهاهتشا ةروص لكف نانجلا لهأ رظن اذإف
 ىلع ىهو اهيف لشد ةنجلا ىف نم لك اهاهتشا ولو تددقف الو تلصفنا اه قوسلا ىف اهاري

 :لاق .«تاحوتفلا» نم نيعستلاو عساتلا بابلا يف خيشلا هركذ .تحرب ام قوسلا يف اهلاح
 ةدحاو تاذ وهو نكامأ ةدع ىف هدوجو يأ ىلولا روصت ايندلا ىف كلذب ًاهبش ءيش برقأو

 كل ةلباقملا ةآرملا ىف هارت ام ةروص هبشلا برقب هيليو «نيعلا ىأر ىف ةددعتم رهاظم ىف ةقيقح
 هبشأ لوألا نأ الإ كدي ىف ام ةروص اهنأ كشت ال ةآرملا ىف اهارتف ةحافت كدي ىف نوكت دقن

 ْ ْ ا .ملعأ هللاو

 ةحابم ةنجلا قوس يف يتلا روصلا نأ ملعا :اهنم ةثامثلثو نينامثلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 نم اهيرتشم ةجاحلاب فرصني امك هلهأ ىلإ اهب فرصنيو اهيف لخد ةررص ىهتشا نم لكف



: 1 : : . : 
 نييصتعل لاق مث 3 1 5 لاطاو اهتخأ نى ىتلا رانلا ىلع ولعت 8 اعلا نم هه ىلع اهمدو

 داكالا مهو ةنحلا ةيهتشت و ةنحملا ىهشعشي مسسملا ماسقأ ةعببإ ىلع ةلاسملا ةلش نق رسانلا نأ كلذ

 مهر وه اهيهتشي الو ةنجلا هيهتشت مسقو لماك يلوو يبلو بوسر نم لجو زغ هللا لاجر نم
 3 8-50 3 مال 0 ع ء00 "ا ركلا 1!

 دوهش نص كلذ مهيجح ىتح رجو ام هللا لالخ ىف نوةيهملا هللا لاشر نم لاوج الا تايرا
 5 1 ا هلو ا. 0 8 50 3

 : 3 1 1 / : اهي مهلهجل لوألا مسسقلا كل ل ءالزشو اهيث اند ةيضحلا
 ماويب توبذحكملا مهو ةنجملا هيهتشت الو ةنحللا ىهتشي هيأ مسسلا رإ نيدحوملا ةأصع وهو ةنحلا هيهتشت

 .ماسقأ ةعبرألا هذهل سماخل الو ةسوسحملا ةنجلا ىفنب نولئاقلا ١ :بدلا

 ؟نانحلا اونا ددع امه :(ليق نإف)

 - 1: د : . : لامعأ ةنجاو ثا م ةدج م مخ اييضتشلا هلح أ هنأ ةنالت يع :(تاوجلاخ)

 ؟نانجلا هذه اعأ نمف :(ليق نإف)

 لمعلا دح اوغلبي مل نيذلا لافطألا اهلخدي يتلا ىهف صاصتخالا ةنج امأ :(باوحلاف)

 هم ةدابح نم عاش نم ىللاعت هلل ىطعيو ابلاغ مادعأ ةكسم عاشقا ىلإ مهدت دوي ف لوأ نم
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 تنااتنلا لهاو يسلعلا ديح وتلا لعأو اولمع نيدلا نيئاجملا اهلها ينمو ءاشا اش رصاصتخاللا هيج

 نم لك مهف ثاريملا ةنج لها امأو ةرطفلاب ديح تلا لهأ هرم لوسر ةوعد مهيلإ لصي مل نيذلا
 0 ا ها ةناعم تناك عملا اكامألا مم

 نما 5-5 رامثا لها كسمععمج ةسناك يتلا 0 مان مك ن2

 : ديك دي : 00 7 0
 عرب يف ,لضفأ يات مق وفقنا هضاب اههعف ل ساللا نس

 ثلت م دحاو لك اهيهمشبف قشوسلا ثاند راوسم لع ةدحاو هز ست رع امس 26 لق قوسلا

 فقأو اهنيعب اهيهتشي ال نمو ةعامجلا كلت نم دحاو لك اهزوحيف ءاهسيليو اهل ديف هعامجلا

 ةروصلاو هلهأ ىلإ اهب ف اصئاد ةروصلا كنك يف 0 دق ةعامجملا كلت نم كحاو 06 ىلا رثعلي

 ةشسلا قي لع 3 هللا هعلطأ وم ما رمألا اذه كششحجل ماعم 0 هلم كح سل ام لادسلا ش ىش اد

 دنحلا لهأ ماسخجأ نأ حيحسعلا تفطتكلا هاطعأ ىدلاو : لاك .ملعأ هلئاو هال راد ةأخن ىلع

 روهظلا نوّحيف ايندلا يف تناك ع رسكاع ماسخألل افواظ جاورألا نوتكتف مهجاورأ يف يرسصتت

 مه امك اوءاش ةروص يأ يف نولوحتي اذهلو : لاف ءهسجلل ال حو ذل ةاهألا رادلا يف مكسلا

 مهلامعأ ءاناص هس ل ةنحلا لها تاذنأ 6 عحعل ع . لاق 8 باورالا ىلاصو هةكن املا اندنع مويلا

 فشأ هتدب ناك هلمعو هملع ىف اصالخلإ ثكأ نان نم اّكف بئاوشلا :ه ايندلا راد يف ةحلاسلا

 ءاروجلا وا ةيمدالا هتح وز لجرلا عماجيف . مصخ اسادتلا ةهنجلا له: ىهتشا !ذإو :لاق .رولاو

 8 0 راللا 8 هل اذه اع 0 لا 05 اذ هلاك 1 9 0 آ!! يت سا هال 8
 رسما يبات م ل دع كا 2 انعب كللا كلذدو اشلاو هةعقت . ام ع باسم هللا كح عمك

 بدنا لها خا ف 4 6 م بندلا اهأ ءامج هلل يلع فعاضت كانه عامجلا ةذئو :لاك .هدنع هفاشل صاخشأالا ىهانتم

 يشخ انئدلا يف اهادجو ول اهردق 0556 ايل هنن ةارسلاو لج لأ نم ل دجيف ةشعاستم افاعضا



 اب مدأ قلخ لق ناتتولشم اسهنأر ىقح راثلاو ةنحلا نأ نايب يف :نوعبسلاو يداحلا ثحبمتا

 ىلع اولضف ام مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا نأ ملعاو رثكأ ةنجلا نم هل ناك اضافتلا هوجو يش

 هيف مهريغ مهكراشيف لمعلا يف امأو صاصتخالا ةنجب الا مه ريغ

 الو ريجحتلا لبقت ال ىهلإلا صاصتخالا ةنج نذإف :(تلق نإف)

 نم ءاشي نم اهب صخي ىلاعت هللا نم لضف ىع امنإ اهنأل كلذك وهو معن :(باوحلاف)

 مث امص

 ثحبم ىف رم امك كرد ةتام كلذك رانلا نأ امك ريغ ال ةجرد ةئام اهتاجرد :«باوحلاف)

 ةيئامثلا نانحلا "ف هةلح ا ف نوكت كح رد ةئاملا هله نا مل : نيدلا تيشلا لاك : ءانلا
 5 بكل يب 03 5 0 3

 )ظِ_ اهسايو نانحلا طسوأ يشر رسرد رغلا 4 ةلج اهيليو ندع ةلح مالعأ هل يف هاج اهترا ويح م

 ةليسولا امأو .ةماقملا راد اهيليو مالسلا راد اهيليو ىواملا هن اهيليو ميعنلا ةنج اهيليو دنخلا
 -ِ 5 - نواح 3 5 نا يعش  ةسم نما

 ١ | اة 5 00 هل ا . :
 ىلع هتيلصضفأ ثحبم ىف رع امك ةصاخ ة : ىهو ندع ةلج ىف ةجرد ىلعأ يهش

١ 

 دحأ درفني نأ ةيهلإ ةريغ هئمأ ءاعد ىلع :يلسرملاو ءايسنألا تاس
 ةقلطم ةنحلا ىف ٌةحا لا نأ ىفشي الو :نيدلا ىيحم خ ف٠ .قلطملا ىنغلاب ىلاعت هللإ ندد

 هب معلتيو هب ذتلي يذلا رمالا نع ةرابع امه ذا يدوجو رمأي اتسيل اتناك ناو ةمحرلا كلذت م

 .اهأ نإف موتلا ةحار "الا اهيف أم لكو ىمعتتم ةنجلا يف 5 لكف ىدوج ولا رمآألا وه كلذو محرمل

 3 لإ < | 5 05-2 1 1 52 0 5

 نكل ملهج لهأب كبت ا موللا هحأر و بصنلاو بعتلا مديعل - ىىبشس ةهيعت نيف مق طمع ام ةلجبلا

 امك ايندلاك كانه ىنم الذ أ دع د يفر رجع كوخ هنأ ةدللا كلت و ااهتوااح ةلس نم امهيلع

 هحرلا يف نايقلش كساد ةحسئا ك ثبت حير نيج وزلا و لك نم 0 ثيداحألا كب كح ميا

 جراخلا سفنلا عم ار ويصم اذلو جرخيف نيتعفدلا نيب آه هتانسل لمكتو دلو اهيف هنيح نم ن هكتيف

 دلوت نم لك ناوبألا ناذه دهاشيو :لاق .اوءاش املك امئاد مهل رمألا اذه لازي الو ةأرملا نم

 ةكئ املاك < ادنأ مهيلإ تودوعي الف نوبهذي دالو ءآلا نإ مث ةعفد لك يف جاتكنلا كلذ "هم امهنع
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 الو وسلا ميعتلا ىف دالرألا ءالزهل ظحالو :لاق يو ارماولا | لك رومعملا تيبلا نولخدي

 لا 1 كلا 0 " هزإآ'ك . 3 9 . َ 3 ! م 1
 ءايلوالا ضعبل كلذ لثم عقي دقو :لاقو .ايؤرلا بحاص ميعنك يخزرب مهميعن اد هلإ ىدلعملا

 دالمأ اههتليب دينوتيم اهحور كيج نم هلححور كك ثيح نم ىيلولا حكديف ايندلا راد يف

 بايلا ىف كلذ 0 لاطاو تارم كلذ ان ىكو دقو : لاق « تاسوسحم روت و ماسجأب نرينأاجل و

 ايندلا يف قلخ امنإ ربدلا نأل اقلطم رابدأ ةنجلا لهأل سيلو :(تلق) . ةنامشلثو نيتسلاو مساتلا

 : يف هيلا جا ُْى 2 : ىفو مهعامج ىف هيلإ جاتحي ةأرملا حرف وأ لج رلا ركذ نأ لو كانه طئاغ الو طئاغلل اج شم

 .ملعأ هللاو اهيف لوبل لا مدعل جرف ةنجلا يف دجو ناك امل تعفو ذإ اهتداللو



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا هر

 ديؤيو كش الب ةسوسحم رانلا نأ ىلع كتدي اذهو لاق ء .اهيلع مالكلا يف مدقت امك تاقوأ يف

 الإ فصولا اذهب فصتت ال رانلا ذإ [ [ة8/ :ءارسألا] # اًييعَس ندر بح نكح ىلاعت هلوق كلذ

 قعرحملا مسجلا امئإو صقنلا الو ةدايزلا لبشت ا اهتاذ اثيح نم أ ماسقألاب اهمامق كيح ل

 . كلذ يف لاطأو ةيرانلاب رجسي يذلا وه رانلاب

 «ائعع ةرْكَن ايف مهقزي لول ىلاعت هلوقب ةنجلا فصو دق ىلاعت هللا نإ :(تلق نإف)
 ؟يشعلاو ةرككبلا ةنجلا 53 فرعي فيكف رمق الو سمش ةنجلا فس هنأ عم [5؟ :ميرعإ

 تاك ام دح ريداقملا ع ةرملعتت اهيورغو اهعولط ىف ايندلا ىف سمشلا دعم ءاهتنا اهب ترفرعي

 ءاشعلاو ءادغلا ىمست ةلاح ايندلا يف مهل ناك هنأ نوركذتي كلذ دنعو ًايشعو ةركب ايندلا يف

 مهدنع مولعم صاخ تقو يف صاخ قزر وهف ايشعو ةركب قزرب ركذتلا كلذ دنع هللا مهيتآيف

 ءاذغ هب نوكي يذلا ميعنلا نيع وه لكألا يف ماودلا ذإ عطقني ال مئاد اهلكأف كلذ ادع امو

 ىتح ماعطلا لكأ اذإ ناسنإلا نأ كلذ حاضيإو + سانلا نم ريثك كلذب رعشي ال نكلو مسجلا

 هتنازخ يف لاملل عماجلا يباجلاك وه املإو ةقيقحلا ىلع لكأب وه الو ءاذغب 0
 عفرو ةدعملا يف يأ اهيف لعج اذإف ةيرشألاو ةمعطألا نم لكألا اذه هعمج امل ةنازخ ةدعملاو

 لك يف اهب هيذغتو لاح ىلإ لاح نم ماعطلا كلذ لقتنيو ريبدتلاب ةعيبطلا اهالوتت ذئنيحف هدي

 لك ةأشن بيترت يف ةمكحلا تلطبل كلذ الول امئاد اذه يف لازي ال وهف ًامئاد هنع حرخي سفن

 ميعن نم مهدنع سيلف مونلا ةحار الإ ةقلطم اهيف ةحارلاو ٌقلطم ةنجلا لهأ ميعنو :لاق

 يف نومانيف رانلا لهأ امأو :لاقو .هدض قوذب الإ ءيش فرعي الو نوماني مهنأل ءيش هتحار

 لاق ٠ نيمآ ةيفاعلا هللا لأسنو ميعنلا نم مهلاني يذلا ردقلا وه كلذو قي دمحم ةكربب تاقوأ

 ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك كش الب ةسوسحم رانلا نأ ىلع كلدي اذهو : نيدلا يبحم خيشلا

 اهمايق نوك نم الإ فصولا اذهب فصتت ام رانلا نإف [47 :ءارسإلا] ايس رْهَتَدَر َتنَح اََنُكَح#
 مسجلا امنإو ؛ةدايزلا لبقت الو اهتاذ ثيح نم فصولا اذه لبقت ال رانلا ةقيقح نأل ماسجألاب

 . ؟تاحوتقلا» نم نيتسلاو سماخلا بابلا رخآ ىف هركذ ءرانلاب رجسي يذلا وه رائنلاب قرحملا

 لامعأ ةنجو ثاريم ةنجو صاصتخا ةنج . ةثالث بتا رملا ثيح نم تانجلا دع نأ ملعاو :لاق

 .«تاحوتفلا" نم رم نيتئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف خيشلا هركذ امك لهأ اهنم ةدحاو لكلو

 ةوعد هغلبت مل نمو يملعلا ديحوتلا لهأ نيناجملاو لافطألاو ءايبنألا صاصتخالا ةنج لهأف

 نم لك مه ثاريملا ةنج لهأو .قباس لمع نع نكت مل اهنأل صاصتخالا ةنجب تيمسو يبن
 امك اهولخد ول رانلا لهأل ةنيعم تناك ىتلا نكامألا يهو نينمؤملا نمو انركذ نمم ةنجلا لخد

 اذه عوقو ببسو ؛ةنجلا نم ًاناكم هب هللا كلدبأ دق رانلا نم كناكم اذه» : نمؤملل لاقي هنأ درو
 اذإف ضعب نم ىلوأ هقح يف دوجولا ضعب سيلو ناسنإلا بلطي هلك دوجولا نأ نمؤملل لوقلا



 569 مدآ ىلخ لبق ناتقولخم امهنأو لح رانلاو ةنجلا نأ نايب ىف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 اذكه رمألا لازي الف هب اهؤلمي ام ليصحت ىلإ يناجلا عبطلا كرحت ةنازخلا تلخد اذإ مث لفتم

 ىرخأو ايند نست لك يف دوجوم يذغتلا نأ ملعف يذغتملا يف ءاذغلا ةروص وه اذهف أدبأ ًامئاد

 اهَسْمَل َنيِدَلَلا» ىلاعت هلوق يف ةئامثلثو نينامثلاو نماثلا بابلا يف لاقو .كلذ يف خيشلا لاطأو

 يه ةدايزلا ذإ نيعم ريغل ةدايزو نيعمل ًانيبعت ةيألا هذه يف نأ ملعا [5 : سنويا # ةدايزز قسم

 الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام ةنجلا ىف نإ) ثيدح هيلإ راشأ امك لابلاب رطخي الام لك

 ةمولعم ريغ ةفص رشبلل نوكي نأ دب الو رشبلا مولعم ريغ نوكي نأ دب الف «رشب بلق ىلع رطخ
 ىفو لوهجمل لوهجم ةنزاوم رشب بلق ىلع رطخ ام هنأ ركذ ىذلا اذه هل لصحي اهنم ةنيعم الو

 امب ملعلا ىفنو سفنلا ركنف [1 :ةدجسلا] نبع رق نم مك فخ آم فت ْملْعَت الق# ميظعلا نارقلا
 هنرقي ملو نيعألاب هنرق ىلاعت هنوكل دهاشم رمأ هنأ لامجإلا ىلع انملعف نيعأ ةرق نم هل يفحأ

 . كلذ يف لاطأو تاكاردإلا نم ءيشب الو نذأب

 ؟ال مأ خزارب يه له ةنجلا قوس يف يتلا روصلا ثيدحب دارملا امف :(تلق نإف)

 كلذو خزارب اهلك اهنإ : ةثامثلثو نينامثلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 اذإف ةنجلا لهأ نايعأ اهيف بلقنت يتلا روصلا هذه لجأ نم قوسلا اذه ىلإ نوتأي ةنجلا لهآ نأ
 فرصتي امك هلهأ ىلإ اهب فرصناو اهيف لخد ةروص ىهتشا نم لك راص قوسلا اذه اولخد

 لك اهيهتشيف قوسلا كلذ روص نم ةدحاو ةروص ةعامج ىري دقو قوسلا نم اهيرتشم ةجاحلاب
 ال نمو ةعامجلا كلت نم ٍدحاو لك امزوحير اهسبليو اهيف لخ ديف ةعامجلا كلت نم دحاو

 فرصناو ةروصلا كلت يف ه لخد دق ةعامجلا كلت نم دحاو لك ىلإ رظني فقاو اهنيعب اهيهتشي

 نم كلذكو اهألمو اهظح يعدتست رانلا نم هتبسن تيقب همركو هلضفب ةنجلا ىلإ هدبعب هللا رمأ

 ول .ةنجلا ىف كناكم رظنا :هل لاقيف اهألمو اهظح ىعدتست ةنجلا ىف هتيسن ىقبت رانلا لخدي

 .ةمادنو ةرسح دادزيف اهتلخ دل ىلاعت هللاب تنمآ تنك

 حلاص لمع هل نكي مل نمف .ةحلاصلا لامعألا لهأ مهف لامعألا ةنج لهأ امأو :(لاق)
 ءطقف مهلامعأب اهيف نولزني امنإ سانلا نأل 0 دركي ال ايدل راد يف

 هنأ مُكلي# لاقو .[25 :لحنلا] * نلمس متش ام َدََجْلا ًاولحدأ# ةنجلا هذه يف ىلاعت لاق

 ةنج نيعبسو عضب ىلع ةلمتشم ةنحلا ةهذهو 0 |[ :فارعألا] # ٌَنوُنَمَص قوم رشم امي اهون

 مف عستلا ىلإ دحاولا نم عضيلاو . صقنت الو اهددع ىلع ديزي ال ناميإلا بعش ددع ىلع

 نائجلا ةرواجم ةروصو :لاق .ءاشي ثيح ةنجلا نم اوبتي يذلا وهف اهلك ناميإلا بعش عمج

 راد ةلزنمب ةنجلا ةبصق ىهو ندع اهالعأ ؛ةنج بلق ىف ةنج ةينامث رئاود اضعب اهضعبل ةينامثلا

 ةنج لضفلاو ولعلا ىف ندع ةنج ىليو ءةنج نيروس لك نيب راوسأ ةينامث اهيلع رودي كلملا

 و :لاق .ةماقملا راد مث مالسلا راد مث ىوأملا ةنج مث ميعنلا ةنج مث دلخلا ةنج مث سودرفلا

 هماقم رادو ىرأم ةنجو ماللس رادو دلخ ةنج ميعنلا ةنجف ءاهتاوخأ مسا اهيلع قدصي ةنج

 ع ع م مسامع



 رياكألا دئاقع ناب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا 55

 رعت يذلا رمألا اذه ةقيقح ملعي الف هنم تجرح ام قوسلا ىف ىه امك ةروصلاو هلعآ ىلإ اهب

 ىلاعت قحلا ىلحت ملع و خزربلا ةقيقح و ذ ألا ةأشن مدع نع الإ ناميألا هب بجوو رشا هياع

 يلا 8 0 0 ديالا ك ممل د كهشي كلذل كضاشملا دإ تادادعتسالا ةروستب أ نوكي * دنأ وان ولعلل

 احل ا قدس تقر اهتاذ اهتطعأ اه بسحب تكردأ ةوق لكل طق تلوحت ام اهلأ ًالقع ملعيو

 هك دا 53 ريغ ىلا ماع ةيسفاتل ىلاعت دلو هامل يفر مهيلاو ةماعلا يل ل اشعل :

 ؟نددع ةنج يف نوكي ىذلا ىفيألا بيثكلا اذه ام :(تلق نإف)

 يامر ىأ الا . بأو ءايبثألا رباثم هيلع ةكتالملا هضن سضيبأ كسم اذه :(باوحلاف)

 ىلاعت حلا مهاعدتسا ةنجملا ىف ف مهلز ذانم سانلا ذأ اذإ دنا أ ملعا 0 : لاق ىف تبق لاطأو دئامثلتو

 ةع اس ايثدلا راد ىف تاعاطلا . ىلإ مهتعراسمو مهيئارم ردق ىلع ةيؤ لل نوعراسيف هتيؤر

 لك فرغ بيثكلا يف !اوعمتجا اذإف طسوتملا مهنمو ءيطبلا مهنمو عيرسلا سانلا نم ٠ نإف ابو
 ديدحملاو ىذنلا ىلإ لفطلا يرجي امك اهيف الإ لزني الف اهيلإ يرجي ًايرورض ًاملع هديت با امج

 هتيثرعم ريْغْل قشعتي نأ مار وأو ردق امل كسب ره ريع ىف لزلني نأ لجأ مار علت سيص انهما رجح

 نم هيف وه امل قشعتم وهف هدصقو هلمأ ىهتنم غلب هنا هتلزتم ىف كر ب دحاو ه١ لك ل اب عاطتسا امل

 ري ميعت راد كت ملو تيم صيعتتو مل ملا راد ةدحلا تناك تالذ ذل ول را ايتاذ اسعيبتت ًامشعت ميعنلا

 .ةماقملا راد اهِف ىمست ندع ظؤ06 ىلعأ يف ذل 1 سا لوس رب ةصاخلا ةليسولاو :لاق .اذكهو

 ١ اهحاص ةعلط ةعلط ةوهسب اومعلتيل ةليسولا هذهب لاصتا نانحلا رتاسلو : لاق

 يف يهف ةنجلا كلت رهأل

 م 2 0. كاس اهنم ترعتيو

 دمحم هلي ةهيعشلا كلت نمو ةنج لق | ىف ةبعش اهلف هباثجلا

 .اهيف نوت هلزنم مظعأ ةنج لك
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 ,راثلا تاكرد دهدغ ىلع ةنجلا تاجردو : نيتتامو نيعستلاو سداسلا بابلا يف خ ةشلا لاق

 # ٌديِرَم اَنيدْلَو# ةنجلا لهأ يف 0 لاق امل ىلاعت هنأ ىتح رانلا ينم كرد اهلاباشيو هلأ ةجارد نم م هنأ

 ةكرد رانلا يف سيل هنأ الإ 5 :لحنلا] #باّدَمْلأ قوف اباَذَع ْمُهَسْدر # :رانلا لهأ يف لاق . 55 :ىفا

 5 وأ امهب لمعي نأ امإ دبعلا ولي د ىهنلاو رمأالا نأ كلذ حاسيإو ١ ىتأيس امك صاصتخا

 هده ةنزاوم ىفو ءةصاخ لسعلا كلذل ةنيعم ةنجلا ىف ةجرد هل تناك رمألاب لمع نإف .رمعي

 نم ةاصخح تلعقس ول رانلا يف كرد ناسنإلا هكرت اذإ صاخلا لمعلا اذهل ةصوصخملا ةجردل

 نم تاسنإلا طقس .اذإف راثلا نم كردلا كلذ يف ءاوتسا طخ ىلع تعقول ةنجلا يف ةجردلا كلت

 لاق .كردلا كلذ ىلإ هطوقس نيع لمعلا كلذل كرتلا كلذ ناك لمعي ملف مأامب لمعل

 بحاص علم امكامهب لفعل 1 و ثا كردو يهنلاو رمألاب لمعلا جرد وه فارعألا نأ ملعاو



 1 9 ع رش ب يف 8 يي 5 دكأ مدأ قلل )فق نائف رلخم اسهنأو ٌىح راثلاو ةنجلا نأ ناب ىف :ن او ىداحلا ثحبملا

 ميعت ال نم سانلا ىندأو ىندألا ميعن هدنعو هتلزتم يف هيف وه امل ميعت هل ىلعألا نأ

 هميعن هيلع روصقم صخش لك نأ ملعف .ميعن هل نم هنم ىلعأ ال يذلا مهالعأو ةصاخ ةلزنسب

 ءبيجع مكح اذهو

 هيلا ل

 رم دحاو لك ذحأِف تادّقتعملا عيمجل ماع وه لهف يهلإلا يلجتل دا عقو اذإف :(ثتلق نإف)

 ؟ اقتسم لجت صخش * لكل مأ هظح دحاولا ىلجتلا كلذ

 يلجتلاف ةيعرشلا تادقتعملا روص رئاسل ماع دحاو لجت الإ كانه سيل :(باوجلاف)
 العو لج مهبر اوأر ذإ ىلخلا نإ مث روصلا فالتخا ثيح نم ريثكو نيعلا ثيح نم دحاو

 بسحب هدهاش ام ةروص ىلع رونب مهنم داو لك ر هظف يلجتلا كلذ رونب مهرخآ ن ١ع اوغبصتا

 . هذان عتسأ

 نأ ب ةيم لاس ل تا ركتتلا انتا يه رئاس ىف هايندلا يف ىلاعت حلا فرغ قم لهف : (تلق نإف)

 ؟ 2 مأ كلدك ةرخآلا ىف

 هل اذه لثمف ةيؤر نم اهذلأ امف يمالسإ داقتعا لكك ةروص ىف هبر ىنري معن :(باوحلاف)

 هررن ناك قرطلا نم ةقيرط يف هلقع قيرط نم ىلاعت قحلا فرع نم نأ امك دقتعم لك رون

 ىف مهم ىلإ نيرظانلا , ماسقأ لجو رع للا هيؤر 0 كثحم ىف مدهت دجمو طقق ةقيرطلا كلت انيسحعل

 .هعجارف مهبتارمو ةرخآلا رادلا

 يف عمج امل مالسلا هيلع مدآك نانجلا رجش عيمجل لصأ ىبوط ةرجش لهف :(تلق نإف)

 اعاو :لاق مث .كلذ ىف لاطأو ديحوتلا الإ ةئيسلا لامعألا كلت كرد ىلإ لوزنلا نم فارعألا

 نأل اهيف هل كراشع هتمعنب معنتم هيي وهو الإ هتلحب معلتي , ىلإ لق اجلا هزم 3: دمحم نأ

 ىنعم وهو همعنت ىف هب امئاق ةوبنلا رس ناك اذهلف يقي هل هعابتاب الإ كلذ ىلإ لصو ام يلولا

 نم ءايبنألا عيمج رجأ دنا هلق "اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلق ةلسح ةئس وس 0 : هلوق
 ا

 لاقو .ءيش مهرجأ نم .صقني نأ ريغ نم هعبت نم رجأ يبن لكل ؛ءايبنألا يبن هنوكل مهعبت

 لدعلا مكحعلا 0056 نيب ةفاشلا موي هتلزنمو ؛« شرعلا يمي ىلع مظعألا روزلا مارب وش را همل رنم امأو

 كلذ يف هنع نوذخأي فقوم لهأ لكف ؛ةيهلإلا رماوألا ذيفنتل ةيهلإلا ءامسألا تارضح نم

 ام هنع مهقي ىلاعت هللا ن م مالعأ بئناج لك نم هلو هتاهج عيمج نم ىري هلك جو هنأل نلطومل

 كزنم يف يهف ىبوط ةرجش امأو ءسنألاو ميعنلا لامكل فرحو توصب كثم ناس ىلع ديري

 ءاهنع هللا يضر ءارهزلا ةمطاف رون رهظم باجح يهو هنع هللا يضر بل بلاط ىبأ ب ىلع هامإلا

 لك رس نوكيل كلذو ىبولع ةرججش نم عوف هيقو الإ ناكم الو تيب الو ةجرد الو ةنج نم امق
 .خرغلا كلذ باجح يف اهنع هللا يضر همطاف رون نم اهيف ( يلو لك بيصتو ءةنج لك يف ميعن

 رجش عيمجمل ىبوط ةرحعتف :لاقو هت 3 ريف لسسملا او يداحلا بانلا يف كلذ يش خيشلا لاطأو



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوسلاو تيقاويلا نم يناثلا ءُرجلا تب

 ؟نينبلا نم هرهظ
 اهسرغ امل ىلاعت هللا نإف هينبل ةبسنلاب مداك نانجلا رجش عيمجل يه معن :(باوجلاف)

 مالسلا هيلع ىسيع ناك كلذلو مالسلا اهيلع ميرم يف لعف امك هحور نم اهيف خفن اهاوسو هديب

 وه ثيح نم اهئرب ىلع قلخلل ةوق ال يتلا للعلا نم صربألاو همكألا ءربيو ىتوملا يبحي
 كلذك ءامسألا ملع خفنلا كلذ ةرمث ناكو حورلا خفنو نيديلاب ناك مدآ فرش نأ امكف ناسنإ

 كلذ ةرمث ناكو اهيف حورلا خفنو ىلاعت هلالج قيلي امك ديلاب اهسرغب ىبوط ةرجش فرش ناك

 اهيف ام لك ىبوط ةرجش تطعأف سبال لكل ةنيز امه نيذللا للحلاو ىلحلا رمثب اهنييزت خفنلا
 .اهرمث عيمج يف يذلا ىونلا نم هلمحت ام عيمج ةلخنلا ةاوتلا تطعأ امك ةنجلا رمث نم

 بهذم امف ةنجلا لمأ دلاوت يف هللا همحر رهاط يبأ خيشلا بهذم مدقت دق :(تلق نإف)
 ؟بايلا كلذ يف نيدلا يبحم خيشلا

 ماسجألا ثيح نم دلاوتلا عوقوو ةنجلا يف لسانتلا دوجو هبهذم نأ :«باوجلاف)

 يناسنإلا عونلا اذه يف انباحصأ فلتخا :ةئامثلثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف هترابعو حاورألاو

 لاق هل فشك نمو هئاهتناب لاق هل فشكي مل نمف ال مأ ايندلا ةدم ءاهتنإب هصاخشأ عطقنت له

 ىلاعت قحلا ذإ لثملا يف قاب يناسنإلا عونلا اذه يف ةرخآآلا يف دلاوتلا نإ :لاقو .هئاهتنا مدعب

 ىلاعت هيسرك يف دوجلا نئازخ يف لاثم هلو الإ هنم لمكأ ال يذلا ملاعلا يف ًائيش دجوي مل

 دجوت عون لك يف لاثمألاف اهصاخشأ ىهانتت ال نئازخلا كلت اهيلع يوحت يتلا لاثمألا كلتو
 .هنم دجو عون لك ءاقبل ةرخالاو ايندلا يف درف نامز لك يف

 عفو هدب ىبوط ةرجسش سرغ امل ىلامت هللا نأ كلذو «نينلا نم هيف رهظ ام مدأك اهلك تاجلا

 0 رامث اهتقيقح نم تطعأو | [/ :فهكلا] 2 هب ضل َلَع ان اَنْلَعَج كج اإل : ىلاعت ل

 . ىهتلا اهرمث يف يذلا ىونلا عم لمست ام ةادسلا ةارعلا تطخأ املأ هيلع نه ان

 ةنج ثيح نم وه امثإ ءايبنألا نيب ميعنلا يف عقاولا لضافتلا عيمج نأ ملعاو *لاف

 ءازج ٌةنج هل ريشل لماع لك نأ ثيح نم نوواسشم اهيف مهف لامعألا ةنج امأو ءصاصتخالا

 ةفئاطلا امأو :لاقو .هفعضو دادعتسالا ةوقو لامعألا يف دهاشملا بسحب لضافتلا عقيو هلمع

 ءرشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذآ الو تأر نيع ال ام ةنجلا يف ىلاعت هللا مهيطعي نيذلا

 لامعألا ةرشابم لاح مهل ال هلل ًاقلخ مهلامعأ نودهشي نيذلا لاعفألا يف ديحوتلا لهأ مهف
 ءدودحم ريغ مهؤازج ناكف ءازج مهسفنأ يف مهل اونيعي نأ ريغ نم هللا رمأل ًالاثتما اهنولعفيف

 نم رشب بلق ىلع مهلامعأ رطخت ملو هب عمست مل مهناذآو مهلمع رت مل مهنويع نأل كلذو
 اهيف ةنجلا لهأ فرعيو :لاق .فيلكتلا ةبسن ادع ام هدحو هلل اهنع مهدرجتل مهنم وأ مهريغ

 نوملعيف ءجوربلاب اهنع ربعملا سلطألا كلفلا يف يتلا ريداقملاو ةيؤرلاو فشكلاب راهنلاو ليللا



 امك طقف مسالا يف الإ اههبشت ال مأ ايندلا ءاسن ةروص ىلع نيعلا روحلا لهف :(تلق نإف)
 ؟نيعلا روحلا عامج ةيفيك امو ؟ةنجلا هكاوف ىلإ رظنلاب سابع نبا هلاق

 نسل نهنأ عم سنإلا ىلخ ةروص ىلع نيعلا روحلا عيمج قلخ ةروص :(باوجلاف)
 يف روحلا حكني كلذك ةيناسنإلا ةيمدآلا ةأرملا انه لجرلا حكني امكف نهحاكن ةروص امأو ىسانأب

 يف حاكنلا نم بيصن ءايقشألل سيلف مدآ ينب نم ءاذعسلاب ٌصاخ حاكنلا اذهو درغلا نمزلا

 نأ ملعف :ليوط مالك دعب ةئامثلثو نيتسلاو عساتلا بابل يف نيدلا ييحم خيشلا لاق .رانلا

 نم ةدحاو ةحمل يف نهحكتل نيعلا روحلاو ءاسنلا نم هدنع ام عيمج حني نأ دارأ ول انم لجرلا

 يهف ةعونمم الو ةعوطقم ال ةنجسلا ةهكاف لثم كلذو كانه دئاوعلا قرخل رخأت الو مدقت ريغ

 ةيسنإلا وأ ءاروحلا ىلإ لجرلا ىضفأ اذإف معط بيطو لكأ دوجو مم نادقف ريغ نم ًامئاد فطقت
 ةدش نم مهيلع يشغل ايندلا لهأ اهدجو ول اهردق ردقي ال ةذلو ةوهش ةعفد لك يف هل ناك

 نوكتيف ةأرملا محر اهاقلتيف هركذ نم عبرخت ةريثم حير ةعفد لك يف صخشلا نم نوكيف اهتوالح

 سفنلا عم اروصم ًادولوم جرخيف نيتعفدلا نيب ام هتأشن لمكتو ةعفد لك يف دلو اهيف هنيح نم
 سنجلا عم رشبلا يف يناحورلا دلاوتلا ةروص وه اذهف ايعيبط ًادرجم ًاحور ةأرملا نم جراخلا

 .ادبأ امئاد كلذك رمألا لازي الو لئامتملاو فلتخملا

 ؟ال مأ حاكنلا كلذ نم امهنع دلوت ام ناوبألا دهاشي لهف :(تلق نإف)

 امهنع دالوألا كلت ىفخت مث حاكنلا كلذ نم امهنم دلوت ام نادهاشي معن :(باوجلاف)
 .ادبأ هيلإ نودوعي ال موي لك رومعملا تيبلا لخدت يتلا ةكئالملاك ؛نودوعي الف

 ايندلا يف نامزلا اذه يف مهل ناكو ًايشعو ٌةركب ىمسي امم ايندلا راد يف مهيلع ناك ام دح كلذب

 تقولا كلذ يف صاخ قزرب ىلاعت هللا مهيتأيف كلانه اهنوركذتيف ءاشعلاو ءاذغلا ىمست ةلاح

 الو كانه سمش ال ذإ [1 :ميرم] كايْشَعَو ُدَركَم ايف مُهُفْدِر َمَطَرل :ىلاعت لاق كلذلف صاخلا

 مهنع عطقني ال لكألا نأ مئاد [©5 :دعرلا] 4«اَينكحأ» ةنجملا يف :ىلاعت هلوق ىنعمو :لاق .رمق

 ءاذغلا هب نوكي امب ميعنتلا نيع وه لكألا يف ماودلاف ًامئاد نولكأي مهنأ الو «هوهتشا ىتم

 يباجلاك وه امنإو ةقيقحلا ىلع لكأب الو ءاذغب كلذ سيلف عيش ىتح ناسنإلا لكأ اذإف «.مسجلل
 اذإف ةبرشألاو ةمعطألا نم لكآلا اذه هعمج امل ةعماج ةدعملاو ؛هتنازخم يف لاملل عماجلا

 ىلإ لاح نم ماعطلا كلذ لقتنيو ريبدتلاب ةعيبطلا اهالونت ذئنيحعف هدي عقرو هتدعم يف كلذ نرتخا

 بيئرت يف ةمكحلا تلطبل كلذ الولو مئاد ءاذغ يف لازي ال وهف سفن لك يف اهب هيذغيو ءلاح
 هب اهؤلمي ام ليصحت ىلإ يباجلا عيطلا كرح لكألا نم تلخ اذإ ةنازخلا نإ مث ءذغتم لك ةأشن

 كلذ يف خيشلا لاطأو [50 :دعرلا] «ٌمبآَد اَهْلُكَأ# :هلوق ىنعم اذهف :لاق .ماودلا ىلع اذكهو
 سمشلاب ريست تناك يتلا ةكرحلا نأ ملعاو :لاق .هعجارف ةئامثلثو نيعستلاو نماثلا بابلا يف

 عيمجو ؛ةنجلا فقس وه يذلا سلطألا كلفلا يف ةدوجوم اهبورغو اهعولط اهلجأ نم رهظيو



 رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا 5554

 ؟ سوسحملا ميعنلا يف رف ظح دالوألا ءالؤهل لهف : (تلق نإقد

 الو سوسحم ميعت دالوألا ءالؤهل سيل :نيدلا ييحم خيشلا هلاق امك :(باوحجلاف)

 ءشنلا هسفتنب ام كلذو كف اوك لاح يف ماريا انهي ايؤرلا تبحاص ميعنتت يىحررب مهميعل اهنإو يولعم

 .هاتركذ يذلا مكحلا اذه ىلع نكلو دلاوتي يناسنإلا خونلا لازي الق يعيشعلا

 يف اهل ام لثم ةرخسآلا يف اهل نأ انغلب هنإف ؟ةيرشبلا حاورألا دلاوت ةروص امف :(تلق نإف)

 . مونلا ىف مئانلا ىري ام لثم تايخزربلا تاعامتجالا نم ايندلا

 حكن هنأ ايندلا يف مئانلا ىري ام ةروص ةرخآالا يف حاورالا دلاوت ةروص نأ :«باوحلاف)

 هل دلوي ةهحورو اهحور ثيح نم هتجوز حكنو ماقملا اذه يف ميقأ نم لكف دلو هل دلوو هيج وز

 حاكنلا ع نيدولوملا مكح مهمكح فلاحي تويناح ور اههلشين يذلا حالا كلذ نم دال وا

 ةرهطم احاورأ لب ال امارك ةكئالم دالوالا جرختف تاسوسحملا روصلاو ماسجالا يف يسحلا

 يف ىلاعت ىحلا يلجتك يخزرب لجت نع كلذ نونكي نأ دب ال نكل حاورألا دلاوت ةروص هذهف

 حاكن ةروص نذإف ةيلقعلا تالحملا دوجو هلوبشل همن تارضحلا مسوأ خزربلا نإف ةديقملا لاوحألا

 نم ىلاعت ىلخي امو ىلاعت هلل نيركاذلا سافن افئنأ نم روصل وأ ةكئالملا ءرثن ةروص ةنجلا لهأ

 . قباسلا بابلا يف كلذ يف ل لاطأو لع هللا 0 نع رايخألا كلذب تحص امك لامعألا ةروص

 تمنا 4َيُكْسْمْنَأ صعبت : اًماَهيف ْمُكَلَو# ىلاعت هلوق يف ةمكحلا امف :(تلق نإف)

 ؟كسفنأ ديرت ام اهيف مّكلو لوقي نأ نود

 :لاق .ءاوس دح ىلع اهكالفأ يف نآلا اهتحابسك اهيف ةحباس اهلك رانلا يف ةرايسلا بكاولا
 سمشلا ءوض نم بهذي مك 53 «فوسكلا نوكي ىتم نآلا ميوقتلا لهأ فرع ام كلذ الولو
 ام نيموقملل ىلاعت هللا اهملع دق ىتلا ةمكحملا نيزاوملاو ةعوضوملا ريداقملا الولف اننيعأ نع

 ندع ةنجو ىفيبأ كسم وه ندع ةنج يف يذلا بيثكلا ٠ نأ ملعاو : حلاق  كنذ مهنم دحأ ىلع

 .ةرايزلا مكحب الإ صاوخلا ريغ اهلخدي الو ةصاخلا كلملا ةرضحو اهتعلقو نانجلا ةبصق يه
 لسر :فئاوط عبرأ بيثكلا لهأ ّنأل بتارمو ىساركو ةرسأو ربانم بيثكلا اذه يفر :لاقو

 : ىلاعت لاق ًالثم ربانملا يف اوكرتشا نإو لضافتم اهنم فنص لكو .نونمؤمو ءايلوأو ءايبنأو

 يب لع نبل سعب اَلَّضَم َدَفْلَول :لاقو . [56+ ::_دبلا| 4 قع مُهَضَنب اَنْلُصَم للا كلَت#
 مام مصاعصا يظاص ع سرع يعم صرع و

 عيمج هيف لحدف ىلخلا يلعب [1 2 : ماعتألا] 4 تكد ضعب قوف ب عقرو# 7 :لاكو [ هت :ءارسأللا]

 هتيؤر ىلإ ىلاعت ىحلا مهاعدتسا ةنجلا يف مهلزانم سانلا ذدخأ اذإف .ةرخأو ايند مدآ ينب

 مهنم و عيرسلا مهلمو ءيطبلا مهنم نإف ءمهبر ةعاط ىف انه مهيشمو مهبتارم ردق ىلع نوعراسف

 لزتي الو اهيلإ يقارجعي ًايرو رض املع هتيترم فرعي صخش لكو بيثكلا يف نوعمتجيو طسوتملا

 نأ مار ولو ردق امل هتبترم ريغ يف لزني نأ مهدحأ مار ول يدثلا ىلإ لفطلا يرجي امك اهيف الإ

 أمب قشعتي وهف هدصقو هلمأ ىهتنم غلب دق هنأ هلزنم يف ىري لب خاطتسا امل هتلزنم ريغب ىشعتي



 6 مدا قلخس لبق ناتقولشم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب يف :نوعبلاو يداحلا ثحبملا

 ام نأ ةثامثلثو نيرشعلاو نماثلا بابلا يف خبشلا هلاق امك كلذ يف ةمكحلا :(باوجلاف)

 ةصاخ اهنإف ةوهشلا امأو هب ذتلي ال امبو هب ذتلي ام داجيإب قلعت ةدارإلا ذإ ىهتشم دارم ,لك
 نمف ةوهشلاب حئاتنلا نوذحأيو دصقلاو ةدارإلاب لامعألا نوذحأي ءادعلا ناك كلذلو ذوذلملاب

 ةدارإلا قزر نمو هميعن هل لجع دقف هتجيتنب هذاذتلا لمعلاب لتلاف لمعلا لاح ىف ةوهشلا قزر

 نود ةيثرم اهنكلو ة وهشب هجيتنلا لاني ةدهاجم بحاص وهف ةوهش ريغ نم لمعلا لاح ىف

 .ىلوألا

 الو 9 قحلا تايلجت دوهش عنمت ال ةرخآلا يف تاوهشلا تناك مل :(ليق نإف)

 رادلا يف تاوهشلاب ةذللا نأ عم ر رادلا هذه يف تاوهشلا ل اوانت مكح وه امك اهيحاص بجحي

 ؟ايندلا تاوهش ةذل نم مظعأ ةرخأل

 ىلع كانهم يلجتلا نأل ىلاعت هللا نرش بجحتا ال ةرخآلا تاوهش تناك امنإ :(باوحلاف)

 رئاصبلا ىلع وه املإق رادلا هذه ىف ىلجتلا فالخب تاوهشلل لحمب راصبألا تسيئو ءراصبألا

 هةمومدملا تاوهشلا عمتجت الو تاوهشلا لحسم يه نطاروبلا نأ مولعمو رهاولطظلا نود نطاوبلاو

 م نللقتلا ىلإ رادلا هده ىف داه لاو دوقر اعلا حتحج كلذلف ادبأ دحاو لحم يف ٠ يهلإلا ىيلجتلاو

 ا هيلع وه ام ىلع رمألا دوهش نع مهل ةيجاحا اعوأ 0 رادلا هذه يش سوفنلا تاوهش ل

 نكرل ةمداهلا تاهبشلاو تاوهشلا تارودع دك قش امئإ تايلجتلاو راونألاو مولعلا كلا ردأ نع عئاملا

 نإو باجحلا ثروتو دادعتسالا يف رثؤت تاوهشلا تارودك نأ عم حراوجلا يف يعرشلا ع ىلا

 لم مشع سماخشلا بابلا ىف هركذ مهشاف الالح ًالعم حكنملاو برشملاو معطملا ١ اك

 راد الو ةنج نككت ملو صيغنتو ملأ راد تناكل كلذ الولو ًايتاذ ًايعيبط ًاقشعت ميعنلا نم هيف وه

 ةازنع سائلا ىندأو :لاق . ىندألا ميعن هدنعو هتلزنم يف هيف وه امب ميعن هل ىلعألا نأ ريغ ءميعن

 ميعل تي نم هلم ىلعأ "أ يذلا مهالعأو «ةصاخ ةلزنمي الإ هل ميعن الل نم ىندأ كانه سيل هنأ عم

 يف سانلا لزن اذإ مث .مكحلا اذه بجعأ امف هيلع روصقم هميعن ىصخش لك نأ ملعف .لكلاب

 نم ًاريثكو نيعلا ثيح نم ًادحاو ىلجتلا ناك ًاماع ًايلجت ىلاعت قحلا ىلجتو ةيؤرلل بيثكلا

 لك يف ةملع نمش ىلجتلا كلذ روني مهرخأ نغ اوغبصنتا هوأر اذإه .ةروصلا فالتخا ثيح

 دقتعملا كلذ ةروص رون ىوس نكي مل صاخ داشعا ىف هملع :.ه دقتعم لك هلف ىعرش دفتعم

 مهتيؤر نامز يف ةذل مهل مقي ملف .مهنع اونغب نأ دب ال ةيؤرلا لاح يف قلخلا نأ ملعاو :لاق
 يف ةذللا يف مهف مهسفنأ نعو اهنع مهتنفاف مهيلع اهناطلس مكح يلجتلا لوأ دنع ةذللا

 م هراكنإ ىلع ردشغي الل هقاذ وم الا هف عي 0 بير وذ اذهو 8 لاق اهناطلس ميظعل ءانق ناجل

 نم مهلسف :ماسقأ ىلع اهيف سانلا ناك لجو رع هللا ةيور ةنجلا ل اهأل مقو اذإو :لاق .هسفن

 ديوحعب ناي اه ىدهلمو ةهجح و عيمجب حارب مم مهتم و ءاهتكت هآري ني ارم مهلمو .:بعلا رصأبب هبرا اقرب
 1 . 0 1 7-5 م 0 5- ص اس 1 - هم ١ تم اة م

 1 : .ىهل حبتلا مك ملكحب مهتترو لمكو ءايبنألل نركت دذش و تانج
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 . ؛؟تاحوتفلا»

 ؟موي لك يف هبر ديعلا روزي ةرم مكف :(ليق نإف)

 يف هبرل دبع لك ةرايز نأ ةثامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 هتالص ىف هعم هروضح ردك ىلع نوكت ةرخآلا ىف هل هتيؤر نأ امك هنالص ردق ىلع نوكت ةنجلا

 يف تاهوركملاو مارحلا كرتو تابودنملاو تابجاولل هلعف ردق ىلع نوكت هبرل هتسلاجم نأ امك
 وأ هبر دبعلا دهش نإف هيف ةينلا بسح ىلع نوكت حابملا يف هبرل دبعلا ةسلاجم نأ امك ايندلا راد

 مكح همكح ناك بلاغلا وه امك ةلفغلا عم هلعفي ملو حابملل هلعف يف عيرشتلا بحاص ةينب

 لعفو كلذ نع بجح نإو بودتملا لعف يف هعم رضحي امك كانه هبر عم رضحيف بودنملا

 .هانركذ امم ظح هل سيل ةلفغلا عم حابملا

 وه مأ ةدايز ريغ نم ليق امك ةنجلا لهأ ددع نوكي ىهتنملا ةردس قبن لهف :(«تلق نإف)

 ؟ايندلا هكاوف يف مكحلا وه امك مهددع ىلع دئاز

 ءادعسلا ةمسن ددع ىلع نوكي اهقين نأ قباسلا بابلا يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 ةنج يف سيل هنأ ملعف :لاق مث كلذ يف لاطأو مهلامعأ نيع قبنلا نإ :لوقن لب مهلامعأو

 رمثلا نم نصغلا كلذ يفو هيف لخاد ةردسلا هذه ناصغأ نم نصغو الإ قاط الو رصق لامعألا

 , تاكرحلا نم هتروص نصغلا وه يذلا لمعلا يف ام ردق ىلع

 ؟همدعو نسحلا يف اهقرو مكح امف :(تلق نإف)

 ٠ سمشلا تاذل ٌىقحملا كاردآلا وه اذهف تاصقنلا الو ةيرونلا ةد ةداي رلا لبقت ال ىعل تلا رمقلاو

 ةهرولو هارأ فيك . ىنعي ؟هارآ ىلأ رون :لاقف هللا لوسر اي كير تيأرأ دلك هل ليق امل كتذلو

 تاذلا كاردإ ثيح نم هيبشتلاب قولخملا رونلا سنج نم سيل هنأل راصبألا فطخي يناعشعش

 ةنحلا يفو ةمايقلا موي يلجتلا هيف عقي يذلا برلا رون نأ ملعف :لاق مث .مهفاغ هريغو فوسكلا

 ماسقأو :لاف . حوضولا هياغ يف وهو ريصبلا هكرديل كلذو هسفن هؤوض ىدعتي الاف هل عاعش ال

 "يأ الاحج| اعيضو ةعس ايندلا راد يف مهداقتعال ةعبات ةيؤرلا ذإ « رصصحملت ال ىلاعت ٌىحلا ىلإ نيرظانلا

 نم مهنمو ةيلقع ةذل هبر ىلإ رظنلا هظح نم مهنمف ؛هداقتعا ةرمث دحأ لك ينجيل كلذو اميظعتو

 ةذل هظح نم مهنمو ةيلايخ ةذل هلفح نم مهنمو ةيسح ةذل هظح نم مهنمو ةيسفن ةذل هظح



 1 مدآ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب ىف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 يذلا لمعلا كلذ يف دبعلا رضح ام ردقب نسحلا نم هيف نأ اهقرو مكح :(باوجلاف)

 .سافنألا نم لمعلا كلذ يف ام ددع ىلع نوكي نصغ لك قاروأ ددع نأ امك هرهظم قرولا

 دعسأ نأ امك سدقملا تيب لهأ ةردسلا هذهب سانلا دعسأ نأ ملعاو :نيدلا يبحم خيشلا لاق

 نأ امك يكملا مرحلا لهأ ٍةِقْي هللا لوسرب سانلا دعسأ نأ امك ةفوكلا لهأ سدقملاب سانلا
 . ملعأ هللاو ليلد ىلع مالكلا اذهل علطأ ملو «ىهتنا نآرقلا لهأ لجو زع هللاب سانلا دعسأ

 ؟ةرجشلا هذه نم لكألا ةمكح امف :(ليق نإف)

 مهنم دحأ بلق نم لغلا لوزي الف ةنجلا لهأ بولق نم لغلا لاوز هتمكح :(باوحلاف)

 .ملعأ هللاو اهنم لكأ نإ الإ

 : ةمئارلا] 422 دعوت الو َةَعوظْمَم الط ةنجلا ةهكاف يف ىلاعت هلوقب دارملا امف :(تلق نإف)
 ؟كلذ ريغ دارملا مأ ةنسلا لوصف يف عطقنت ال اهنأ كلذب دارملا له [**

 كلذب دارملا نإ :نيعستلاو عساتلا بابلا يف نيدلا ييحم خ عحشلا هلاق امك :(«باوحلاف)

 ةرخألا ةنسلا يف دوعت مث اهنامز ء ءاضقناب يضقنت ةهكافلا نأ وهو لاؤسلا يف ركذ ام مهضعب دنع

 يف ملعلا نم نحيت أندنع يذلاو لوقعلا ملع غلبم اذهف عطقنت ال نيوكتلا ةمئاد اهنأ دارملا نآو

 هلل لعج انك ًالوانتو ًافطق ىتسب اقزر ايف ان لعجي ىلاعت هللا نأ ةعونمم الو ةعوطقم ال هلوق

 رمث نم لكأن كش الب نحنف ءيش ماظعلا نم صقني ىرن امو ًاقزر ماظعلا يف نجلا ملاعل ىلاعت

 اهيف نوكتي ءاقب راد اهنأل اهنع تلاز ام ةرجشلا نم اهعضوم يف ةرمثلا نوك عم ًافطق ةنجلا

 ال ةذل هظح نم مهنمو اهفييكت لاقني ةذل هظح نم مهنمو ةفيكم ريغ ةذل هظح نم مهنمو .ةفيكم

 جازملا لصأ نم ةفلتخم رطفلاو ايندلا يف اوناك امك هللا دنع تاجرد مهف ءاذكهو اهفييكت لاقني

 يف مهراكفاب قلخلا رظن فالتخا يف ببسلا وه اذهو :لاق .هيلع لجو زع هللا اهبكر يذلا

 نأ ملعاو :لاق .ءاوس مهرظن يف مهيلإ ليخت ام لثم رظنلا ةذل يف ءالؤه ظحف تالوقعملا

 يه ذإ ايارملا لمكأ اوك كل ميس اس ىف الإ مهر فيرطتي ل ءاململاو هيلز صاوخ

 ىلع مه نم ايارم يف نورظني ءاملعلاو ءايلوألا نم صاوخلا ريغو :لاق .ايارملا عيمجل ةيواح

 نم لمكأو متأ ءايبنألا بولق فراعم يف ىلاعت هيلجت نأل كلذو نيقباسلا ءايبنألا | نم مهمادقأ
 اهليخت يتلا تافصلا نم لسرلا هب تءاج امب ناميإلا باب يف اميس ال ؛مهريغ بولق يف هيلجت

 نم ءايلوألا نمو :لاق .ًادبأ هِي هيبنل عابتالا مدق هيف ىري ال ًاناكم أطي ال نم لماكلاف لوقعلا

 ةذل نم اهمظعأ امف ءةيؤرلا ميعن يف لكلا كراشي اذهف دقتعم لك دنتسم ىلع ىلاعت هللا هعلطي

 انذاعأ رانلا امأو : هللا همحر خيشلا لاق .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ

 تعج : يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوف يلجت نم اهقلخ ىلاعت هلل نأ يخأ اي ملعاف .اهنم هلل

 هدابعل هب ىلاعت قحلا لزنت لزنت مظعأ نم اذهو .ثيدحلا ءينقست ملف تنمظو ينمعطت ملف
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 يقأ ىف نمؤملا لخدي ةنجلا قوس كلذ ريظنو مادعإ راد ال نيونكت راد تيمس كلذلو رومأل

 نأ ماعت نحنو هلهأ نم دحأ هركني ال هتروص ىلع هنوك عم قوسلا روص نم ءاش ةروص
 .انه لوقعملاو لوقعلا نيأف انتروص ىلع انناقب عم ةينيوكت ةديدج ةروص انس

 ؟مهل ةدوهشم اهلك يه مأ اهنم ءيش نع ةنجلا لهأ بجحي لهف :(ليق نإف)

 ملاعلا لب ملاعلا نم ءيش مهنع بيغي ال مهنأ ةنجلا لهأ صئاصخ نم نأ :(باوجلاف)

 .هحاضيإ رم امك مونلاب نيفصتم ريغ مهنوك عم مهل دوهشم هبتارم ىلع هلك
 ؟ينمتلاب ةنحلا لهأ معنتي له :(ليق نإف)

 قوف مهنم دحأ مهوتي الف مهميعت مظعأ نم وه لب كلذب ن لوسعتتي معل :؟تاوحلات)

 .هيف هسفن دجوو لصح الإ هاتمثي رأ

 مهتاعاط ةدم ىلع دئازلا ميظعلا ءازجلاو ميقملا ميعنلا اذه مهئاطعإ ببس امف :(ليق نإف)

 35 ؟ايندلا راد ىف

 نأ كلذو ايندلا راد يف اهيلع اوناك يتلا ةحلاصلا ههتين كلذ يف ببسلا :«باوجلاف)

 لهأ سكع ًائيش هب كرشي ال ىلاعت هلل ًاعيطم ناكل نيدبآلا دبأ شاع هنأ ول ىنمتي ناك مهدحأ
 ىلاعت هللا ءهاطعأ لامعألا ماود نم هاون ام فوتسي ملو ةيهلالا ةيانعلا :موملاب ترصق املف رادلا

 يتلا لامعألا كلت باحصأب اذه قحلف هانمتي ام لك اهيف هل نوكيف ةنجلا يف ينمتلا اذه ظن
 لن موسي هنأ قون نمي كلذ درو امك بعتلا : رق ايندلا راد ش هتحار عم نيدبألا دبأ ا

 تسمستقفو نيرابجلا ىلع تريجت كاتفلو ر ,رانلا تقلخ ةفسصلا هاه نسف ءةمصج وو مهب اطل

 رانلا ذإ رانلا سفن الار وى نوكي امن وش امنإ يالا لمأ بادع نأ ملعاو :لاك . ني بكتملا

 نم مهيف ىلاعت هللا 535 ادب اهلهأ باذع امنإو ريغ ال مهانكسو اهلهأ نجس راد يه امنإ

 منهج يف دولجلا جضنو :لاق كل لحم مهو ىلاعت هللا نم ةقبقح مهباذعف ؛ءاش ىتم مالألا

 رانلا تارمج سفن نأل امهترواجم نم أشن اهلهاو رانلا نيب دلوتم وه امنإو ةقيقح رانلا نع سيل
 رانلا ناكرأ دحأ وه ريرهم لا مم رانلا يف امو :لاقو . لمأتو رلغنا رانلا ىه امف رانثاب ةقرحم

 ميهادإ 425 المو 52 ُْك 1 26 :هلوقب رانلا ىلاعت هللا بطاخ دقو لدعت ال قتاتحلا نأ

 ةرارحلا لبقت اسك د ربلا لبقت راتلاف تدرب ام دريلا اهتقيقح همم نأ الولف 5 هيلا قل

 يف رانلا ىلع مالكلا خيشلا لاطآ دقو ءريرحتو لمأت ىلإ جاتحي لجملا اذهو :تلق ؛ءاوس

 ملعأ هللاو .«تاحوتفلا» .م نيتسلاو اغلا ب بابلاو نيتسلاو يداحلا بابلا

 نأل طقف ةرهاظلا مهح راوج الإ نيدحوملا ةاسحش نم قرحت * لأ رانلا نأ ملعاو ؛ لاف

 حراوج تامأ فيك هلهأب ديحوتلا ةيانع يخأ اي رظناف «مهبولق ىلإ اهصلخت نم عنمي مهئاميإ

 ةمونلا كلت 3 دللا مهنعب مهتم , أذاف ةعاشتلا مهيتأت ويح ءاوس مئانلاك , وهف رانلاب .سحم هيا مح د ايس



 558 مدأ قلخ 08 تاتقولخم امهنأو لح رانلاو ةنحلا نأ ناين يف !:توعبسلاو قداحلا كثحبملا

 .هارن يذلا همايق رجأ هل هللا بتكي حابصلا ىلإ هحور هللا ذحاف لبللا
 هد

 ؟ةنجلا كلت يه امف ىرخأ ةيخزرب ةنج انث نأ انغلب دق :(تلق نإف)

 لشن ” هوت وحن يف كلذو اهب حرصي ملو ةنجلا هذه ىلإ نارقلا راشأ دق دق :(باوجلاف)

 َنييِرشَل ةذأ رمح نم وثمتأو ٌمُمَعْط يمس دل نبل نم يهنا) نسا ريع ِهلَ نب زينَأ ايه نوفتللا ذعو ىلا هن

 اهنأل هيو رب ةدجللا هذه تناك امنإو : : نيدلا ييححم خب خيشلا لاق ١5[. :دمحم] 4 فسم لع 5 م نأ

 هلوقك ةيناحور ىه الو ٠١[ :روطلا] «ةَفوُفصُت ريس لع َنِيْكَتْتال :ىلاعت هلوقك ةسوسحم ىه ام

 ىلع نانجلا ىلاعت هللا فصوق [25 : .مقلا] 4 ردلعم ِكِلْم دنع ٍقدِص عقم قع :ىلاعت

 ميعتلا نم هيلإ انأموأ امب مالسلا هيلع ح حيسملا حرص دقو :لاق سانلا لوعص توافث بسجح

 ًاذغ متنك هب مكنت رمآ ام متاعف اذإف اهنم غرفو ةيصوب مهاصوأ نيح نييراوحلل ل !امف يناحورلا

 عا صمت لوح سي ىلاعت ةهشرع لوح ةكتالملا ن كورتو مكبر داو ىبر كتع ءامسلا توكلم ي م يعم

 اهنإو : خيشلا لاق . ىهتنا ببارش د لكأ ريغ م تادللا عيمجيب نودتلم كانه , 7 متنأو هتوسدقي 0

 ةاروتلا مهتيذه دق موش م نا هناطخ نأ اثياتك رمر 28 هرهري ملو كلذب حيسملا حرص

 انيبن فالشخب اهلوبقو اهروصتل نيتيهتم نيعتمتم اوناكو ءايبنألا بتك ةعئاطم د

 م لب روشن الو ثعبب نيرقم الو مولعب نيضاترم ريغ لايجو يرارب لهأ نييمأ موق يف هئعبم

 آ رثكأ ءاج كلذلف ةرخ الا كولم ميعنب مهتفرعم نع كابقف ايندلا كولم ميعنب نيفراع

 . ىهتنا مهسوفنل ًابيغرتو موقلا مهفل ًابيرقت ةيئامسج مهباتك ىف نانجلا

 ؟ةدايز ريغ ينم مابعب أ ةنجملا راهنأ اهنوك يف 0 ةمكحلا امه : (ليق نإن)

 اولخد ةنجلا باب ىلع يذلا ةايحلا رهن يف اوسمغ اذإف مهرظتني رانلا باب ىلع مهتئاميإ اردجو
 ناطلس روهظ لحمو :لاق ؛ةدحاو ةلمج دحاو هّلإ هلل نآ ملع نم رانلا يف ىقبي الخ ؛ةنجلا

 اهسفن يف اهيف ملأ الف دحأ اهيف نكي مل ) اذإ امأ .اهيلإ اهلهأ لحد اذإ وه امنإ منهج يف بضغلا

 :لاق .نورتفي ال هللا نوحبسي نوذذلتم نومعنتم مهنم اهيف نمو يه لب اهتكئالم سفن يف الو

 :لوقتف نيدح و ملا ىلع اهنم ةمحرلا ةبلغل درو امك لسالسلاب اهرج ىلإ رانلا تجاتحا امنإو

 دنع ريخلا ةناطب نأش وه امك هدابع ىلع ةمحرلاب لواطتي نأ ىلاعت هللا لعل ًائيشف ًائيش للتأ
 ًاقحس :لوقي هي هنأ امك قحلا بضغل تبضغ موق ىلع ىهلإلا بضغلا قح اذإف «كلملا
 نأ دعب كدعب اوئدحأ ام يردت ال كنإ :هل لافي نيح هتمأ نم لامشلا تاذ مهب ذخأ نمل ًاقحس
 تعنتما امنإ رخآ عضوم يف :لاقو .رانلا ىلإ نوبحسي مهو مهاآر ام لوأ يتمأ يتمأ :لاق ناك

 هنم مقتنت نم ىلع اهب ةمئاقلا ةمحرلل لسالسلاب اهرج ىلإ تجاتحاو ةعرسب نايتإلا نم منهج
 يهاام فرعن ال فدمحب هلل حيسم ىلع الإ تقلخ نيح نم اهيلع تحتف ام اهنآل كلذو

 اهب ءيج اذإف .ىلاعت هللا نم مالعإب كلذ ملعت نأ الإ رانلا فلكملا اهب قحتسا يتلا ماكحألا

 .ديدحلل سيطانغملا بذج ةيصاخلاب اهلهأ اهيلإ تبذج ةاصعلاو ةربايجلا نم ماقتنالاب ترمأو
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 نبلو ءام روص عبرأ يف الإ عقي ال يملعلا يلجتلا نأل ةعبرأ تناك امنإ :(باوجلاف)

 اهلخدي يتلا مولعلا باحصأ مه ءاملا راهنأ لهأف لهأ ةعبرألا هذه نم مسق لكلو لسعو رمحو

 باحصأل هةليبرت وأ 0 وأ هدقعل ةمعط ريغتب مل يي عدلا بيلحلا نبللا راهنأ باحصأو عارألا

 مولعلا باحصأ نم ءانمألا مه رمخلا راهنأ باحصأو نيدهتجملا ةمئألا نم حيحصلا طابتتسالا

 هّلباب ملعلا لهأ مده ىفصملا لسعلا راهتأ باحصأو مالسلاو ةالصلا هيلع رفحا ملعك ةيقوذدلا

 . ىهتنا ماهلإلا ءافصو ناميإلاو يحولا قيرط نم هعئارشبو ىلاعت

 ؟ةنجلا لهأ هاطعت يذلا نيوكتلا ةفص امف :(تلق نإف)

 ةصاخ ةلذلا نإف كانه ةلذلاو راقتفالا عافترال ىلاعت هللا ةدارإب اوءاش ام نونوكي ةنجلا لهأ لازي

 .زعلا الإ ةنجلا لهأ دنع امو رانلا لهأب

 ؟حاورألل مأ ماسجأل] ةنجعلا يف مظعألا مكحلا له :(تلق نإف)

 لهأ ماسجأ يوطنتف ايندلا سكع ماسجألل ال حاورألل ةنجلا يف مكحلا :(باوجلاف)

 ادهلو حاورألل مكحلاو روهظلا نوكيو ماسجألل ًافورظ حاورألا نوكتو مهحاورأ يف ةنجلا

 لاك : ماسجألا نود جاورألا ملاعو ة ةكئاملا اندنع مويلا مه امك اوءاش ةروص يأ يف نولوحتي

 ماسجألا نود حاورألا رشحت لاقف فشكلا لهأ صضعب لز دقو : هللا همحر نيدلا ييحم خيشلا

 ولف حاو رألا ىف ماسحجألا ءاوطنا نم هأنلق ام هنع باغو اوءاش فيك ةنجلا لهأ روطت قار يح

 .حاورألا يف ةيوطنم ماسجألا ىأرل هرظن يف فشكلا ققح

 مهزجحيب لخآ كي هللا لوسرو رانلا ىلإ مهبذجت تناك ةمرحملا لاعفألاو تاوهشلا نأل كلذو

 اهتروص ناك كلذلو روثلا علاطب منهج ىلاعت هللا دجوأ دقو :لاق ءهدي نم نوتلفتي مهو اهنع

 لحمو خاسوألاو مدلا تيب وه يذلا روثلا لاحط اهولهشد اذإ اهلهأ ماعط ناكو ؛سوماجلا

 5 راثلا لهأ كلذ بسانف ءسبيلاو دربلا هعبط يبارت ناويح روثلا ذإ دسافلا مدلا هيف عمتجي

 ملؤملا دسافلا مدلاو ندبلا خاسو وأ نم هيف امب رانلا لهأ تومي ال «ةيمدلا نم هيف اميف ةيسانم

 امقسو ًاضرم اودادزا كلذ نم اولكأ املك لب .نومعتي الو نويحب

 رانلا هذهبو رانلا فقس وره يذلا ةنحلا ضرأ رعشم تحل امو رانلا لحم نأ ملعاو : «لاق)

 ايندلا لهأ هكاوف يف جضنلا سمشلا رثؤت امك هكاوفلاو تالوكأملا نم ةنجلا يف ام حالص نوكي

 تناك امك .ءولعلا يف جضنلا كلانه ءايشألا يف لعفت رانلا يف اهلك موجنلاو رمقلاو سمشلاو

 تفلتخا نإو ىنعملاب كانه رمألا لقتني كلذك انه رمألا وه امكو ؛لفسلا يف انه جضنلا لعفت

 راجشأو ةيرانلا نم هيف امل عبطلاب راح وهو كسم ةنجلا صضرأ نأ ىرت الأ .ماكحألاو روصلا»

 ضرألا نيفعت يف انه ليزلا ةباثمب كانه كسملاف «ةيكسملا ةبرتلا كلت يف ةسورغم ةنجلا



 ع مدا قلخ لق ناتقرلخم امهتأو قح رانلاو ةنجلا نأ ناب ىف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 ؟ءافصلا يف ةنجلا لهأ ماسجأ توافتت لهف :(تلق نإف)

 نم لكف ايندلا راد يف ةحلاصلا مهلامعأ ءانص بسحب مهنادبأ رهوجتت معن :(باوحلاف)

 .فشأو رونأ ناك هديحوتو هملعو هلمع ىف اصالخإ رثكأ ناك

 لهف ايندلاك تالضف مهل سيلو اكسم مهئادبأ حشرت ةنجلا لهأ ناك اذإ :(تلق نإف)

 ؟ال مأ رابدأ مهل نوكي

 جرف نأ الولو كانه طئاغ الو كانه طئاخلل ًاجرخم ايندلا يف لعج امنإ ربدلا نأل ًاَملطم رابدأ

 ةنجلا لهأل ناك امل تعقو نإ ةدالولل وأ كانه هتجوز عامج يف هيلإ جاتحي هركذ ينعي لجرلا

 .جرف الو ركذ

 ؟ةنجلا تاجرد ددع مكف :(تلق نإف)

 ناميإلا بعش نأ درو دقو صقنت الو ديزت ال ناميالا بعش ددع ىلع يه :(باوحلاف)

 يذلا وهف و اهلك ناميإلا بعش هيف عمتجا نمف عستلا ىلإ دحاولا نم عضبلاو ةبعش نوعبسو عضب

 اهضعل ةينامثلا نانجلا ةرواجم ةروصو : نيدلا يبحم خيشلا لاك . ءانشي ثيح ةنحلا نم

 ةينامث اهيلع رودي كلملا راد ةلزنمب ندع ةنج اهالعأ ةنج بلق يف ةنج ةينامث رئاود ةروص ًاضعب
 ةنج مث دلخلا ةنج مث سودرفلا ةنج لضفلا يف ندع ةنح ىليو ةنج نيروس لك نيب ب راوسأ

 ةنئجف اهتاوخأ مسأ اهيلع قدصب نكانجلا هذه نم ةنج لكو * لاق ارم امك اه رخأ ىلإ ميعنلا

 .هرخآ ىلإ ةماقم ةنجو ىوأم ةنجو مالس رادو دلخ ةنج ًالثم ميعنلا

 ثتيح نم 246 هللا لوسرب ةصاخلا ةليسولا ةلزنمب لاصتا نانجلا هذهل لهف :(تلق نإف)

 بكاوكلا عيمج نأ ملعاو :لاق .نينامثلاو سداسلا بابلا يف خيشلا هركذ امك رامثلا بيصتل

 رون الب نكل رانلا يف نابرغيو ناعلطي سمشلاو رمشلاف اهل رون ال راونألا ةملظم منهج يف يتلا

 :لاق .ةقرشم ال ةقراش منهج سمشف ءاندنع ماتلا فوسكلا ةروصك اهيف بكاوكلا ةروصخ

 ايندلا يف اوناك امكو ؛ةرودكلا نم ناخدلا يف امل بكاوكلا رون نودهشي رانلا لهأ نكي مل

 راونألا كاردإ نع راثلا يف ًايمع اوراص كلذك قحلا نم مئارشلا هب تءاج ام كاردإ نع ًايمع

 يشل رمألا اذه لازي الو :لاق هل ليل ال ةنجلا لهأ راهن نأ امك هل حابص ال رانلا لهأ ليلف

 مويووه :لاق .هدعب موي ال هنأل ميقعلا مويلاب ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىمس كلذلو ءنيدبألا دبا

 ام ميمج مقي ىتح تبسلا موي نم ىحضلا تقو ءيجي امو ةعمجلا موي موقت ةمايقلا نأل
 اهلهأ ىلع منهج قلغتو .تقولا كلذ نم امهلهأب نارادلا رمعتو باسحلا نم ةمايقلا موي يف

 ةيوق ران هتحت تدقوأ اذإ ردقلا يف محللا عطقك اهيف نيطايشلاو ىلخلا ىرثو هدعب حتف ال انلغ

 مويلا كلذ ىحض ءاهتنا لبق اهيف نيرادلا نم لك لهآ رارقتسا مامتو :(تلق) .ةيفاعلا هللا لأسن



 باكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا نم ىناثلا ءزجلا اع

 ؟ةهنحلا ل اود ىلإ هب اولصو اه هتمأل عرشسلا وه هترك

 !ومعتتيل كلذو ةليسولا ماقمب ةلصتم يهو الإ نانجلا هذه نم ةنج نم ام معن

 ةبعشلا كلت نمو ةنج لك يف ةيعش اهلف ةليسولا ماقم نم عرفتت نانجلا رئاسف

 اهيف نوكت ةلزنم مظعأ ةنج لك يف يهف ةنجلا كلت لهأل

 ؟ يق امك رانلا لهأ تاكردل ةيزاوم ةنجلا تاجرد لهف :(تلق نإف)

 بتئأمو :يعستلا و سداسلا ب بابلا يف خيشلا هاكذ امك ا اهل ةيزاوم يه معلا :(ساوحلاف)

 ىهن ام لمع نإو ةجرد هل تناك هب رمأ ام دبعلا لمع نإف يهنو رمأ الإ مثام هنأ كلذ حاضيإو

 دقخ ىلع تعقول ةاصح ةحردلا كلت نم تطمس ول ةجردلا كللتل ةيزاوم هكرد هل تناك 053

 كلذ ناك لمعي ملف رمأ امب لمعلا نم طقس اذإ تاسنإلا كلذكو رانلا نم ةكردلا كنتل ءاوتسالا

 ىلو الف نانحلا ءلم 1 ًاديجم نأ ملعف كردلتا كلذ ىل هطوقس نيع لمعلا كلذل لورزتلا

 عابتاب الإ كلذ ىلإ لصو ام يلولا نأل اهيف كراشم هتمعنب هعم معنتم الا رهو الإ هتنجب معنتي
 هلف ةتسح ةنس نس نم" كت هلوق ىنعم وهو همعلت ىف هب امئاق ةوبنلا رس ناك ادهلف ردك هتعيرش 0 هااليب

 ىلع ةدايز هتعيرشب نيلماعلا عيمج ةدل لثم ميعنلا ةدل م 2 هلق اهب لمع نم مجأو اه جسأ

 مهلك ءايبنألا عئارش عيمج نإ هريغو يكبسلا نيدلا يقت يل هلاق ام ىلعو ةيكرلا هلامعأ باوث
 ءا ' ا 5 ]غي نأ ١ ذل دينك 1 ماىنأ 1
 ارشلا عيمجب نيلماعلا عيمج رج لثم هلك مهلك ءاببنالا يب هنأ كييحس 'ف تكدس كطاب يم

 | - لسا 1 1

 نم هيفام عيمج ةمايقلا مويب يضقنيو خيشلا لوق دنع باتكلا ءاهبإ يف يتأيس ام ىلع

 دم امهليب امو سلطألا ثلعملا فوح يف قولخم بكوتكملا كلفلا نأ ملعاو :لاق .تادخاوملا

 فبكاوكلا كلف رعشم و : لاق اهؤاهس سلطألا 8 اهضرأأ كلفلا اذهف تاه اهب تاتحلا قل

 نم لفتنيف ةرخاال ىلإ هارت ام عيمج احتسا نوك كيححت اق 7-0 0 0 1 ىلإ هارت دل | بحت ! ىلإ ك هانم نم ندا ةادلا

 ىابلا يف هركذ .راثلا يف رهف كلذ كعب يشب أم 3 ناسا ريغ و كاسنإ نع ةنحملا ىلا أين 5

 نيلفاس لفسأ ىلإ ةتباثلا بكاوتكلا كلق رعقم نم رانلا دح نأ ملعف .ةثامئلثو نيعبسلاو يداحلا

 هيرااهنم توجرخي ال نيذلا رانلا زهأ نأ ملعاو :لاق .باسحلا نم سائلا غارف دعب كلذو
 كيل 0-5

 1 ىلاعت 0 لاق ل و رجلا اهلك اهعمجيو 0 نوك © شملا وما نوقفانملا 2 هلظعملاو 1 داكتملا :هفنا ولج

 هالاؤهف رانلا ييخسل ةلهأ امنوكي نأل نوقحتسملا يأ[

 ىلإ مهميسقت ءاج امنإو :لاق . نجو ىسنإ نمار /انلا
 امش و انملحا ره انيدانأ مم نم انيتاي هذآ سيلبا 53- رثد أاعت هللا نأ ةدايز دط اق فتا ولخ هيأ

 ُّ 53 - مس 0 3 مك اضل | ةيع 3

 0 ل تيالف اهيا امه كك شمل يتأب وهف :هتلمساوب , الا املا دحأ لخدي اب اال ّى !نائامش ارح م انلناميأ

 عاج اهنإو : : لاق . ةقاخعا م لطعملل ي يابو هلامش اس ام نقئانملا يناير ك كلاسي اممم اد دكتملل

 اع رباقت ملو هليا دوحلو تبثأف هثبيع هيج كيماي ا ممص ىأ 1 كراشملا نأ كيداب امم مق ده

 ةاههجس 8 مكتملل ةاح امنإف فدهأاشيو هأ | 5 كيش هنيه ولأ يش للان كك رشي 32 سينا ةافحك ءراشلا



 "اب مدآ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو قح راثلاو ةنجلا نأ نايب يف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 ؟ةرخآآلا يف ِهلَظ هللا لوسرل نوكت ةلزنم مظعأ امف :(تلق نإف)

 هلالجل يغبني امك لجو رع هللا يدي نيب هفوقو هل نوكت ةلزنم مظعأ نأ :(باوجلاف)

 العو لج لدعلا كلملا ةرضح يف نامجرتلا وهف ميظعلا مويلا كلذ يف ةيهلإلا رماوألا ذيفنتل
 لهأ نأ ماقملا كلذ يف هلي هصئاصخ نمو :نيدلا ييحم خيشلا لاق ءقلخلا عيمج نود

 هلو هتاهج عيمج نم ىريف هلك هجو كانه هنأل نطوملا كلذ يف هنع نوذخأي مهلك فقوملا

 .ديري أم هنم مهفي ةهج لك يف ىلاعت هللا نم مالعأ

 ؟ىبوط ةرجش لصأ نوكي لزنم يأ يفف :(تلق نإف)

 «تاحوتفلا» نم نيعبسلاو يداحلا بابلا يف نيدلا ييحم خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 يبأ نب يلع مامإلا لزنم يف ىبوط ةرجش لصأ نأ :«هتلاسر» يف روصنملا يبأ نبا خيشلاو

 امف هنع هللا ىضر ءارهزلا ةمطاف رون رهظم باجح ىه ىيوط ةرجش نأل «هنع هللا ىضر بلاط

 فرعي ال ىبوط ةرجش نم عرف هيفو الإ ناكم الو تيب الو اهيف ةجرد الو نامثلا نم ةنج نم
 ةنجلا راجشأ نأ معز ةنجلا لاوحأ نع هل فشك نم ضعي نإ ىتح هلصأ نيأ سانلا بلاغ

 يتلا ةنجلا ضرأ يف ةسورغم اهنأ لاحلاو عرفلا الإ ري مل نيحح ضرألا نود ءاوهلا يف اهلوصأ
 اعرفتم ءايلوألل بيصن لكو نانجلا يف ميعن لك رس نوكي ىتح هلك كلذ لصأو رفذأ كسم يه

 بلطي ام عيمج عدخم وأ رصق وأ تيب يف ىلدت عرف لك يف نإف اهنع هللا يضر ةمطاف رون نم

 .كلذ ريغو نيع روحو ريطو للحو رمث نم ةنجلا يف دبعلا

 ٌةَركَب اف َمُهُفْرَر ٌمُلَو :ىلاعت هلوقو ؟«مئاد اهلكأ» :ىلاعت هلوق ىنعم امف :(تلق نإف)

 نم قفانملل ءاج امنإو «دهسفن نم اهب سسحأ ىتلا هتوقل ربكت كلذلف ةوقلا لحم نيميلا نأل نيميلا
 فعضأ لامشلا نأ امك فئاوطلا فعضأ قفانملا نوكل فعضألا بناجلا وه يذلا هلامش ةهج

 ءاج امثإو :لاق .هلامشب هباتك ىطعيو رانلا نم لفسألا كردلا يف ناك كلذلو «نيميلا نم

 بتارم عبرأ هذهف :لاق ءءيش مث ام :هل لاقف هرظن لحم وه ام فلخلا نأل هنلخ نم لطعملل

 يهو :لاق 114 :رجحلا] * ٌموُسْقَ ٌءرج# منهج باوبأ نم باب لك نم مهلو فئاوط عبرأل

 ةينامث جراخللا ناك باوبأ ةعبسلا يف بتارملا يه يتلا ةعبرألا تبرض اذإف «مهباذع لزانم

 رييست نم رهظ امم ناكو :لاق .ةرايسلا بكاوكلا نم هريغو رمقلا لزانم ددع الزنم نيرشعو

 اهب رهظو تاملكلا ىلاعت هللا فلأ اهنم «ًافرح نيرشعو ةينامث هوجو ةرايسلا بكاركلا هذه
 قدصو بذكو رفكو ناميإ نم هسفن يف امع صخش لك اهب مجرتف ملاعلا يف ناميإلاو رفكلا

 باوبأ نأل باوبأ ةعبس منهجل ناك امنإو :لاق .هب اوظفلت امب ًارهاظ هدابع ىلع هللا ةجج موقتل
 ىمسيو ءراثلا ىف قلغملا بابلا وهو ةيؤرلا ةنجب صاخف نماثلا بابلا امأو .ءةعبيس كلذك ةنجلا

 ةروص باوبألا هذه ةروص نأل انركذ امك رمألا ناك امنإو :لاق ءأدبأ حتفي الف ميحجلا باب
 اذإ رانلا باوبأف ءرخآ ًالزنم هحتف لزنمل هقلغ نيعف رخآ مضوم هب دسنا حتفنا اذإ يذلا بابلا



 رباكألا دئامع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا "4

 نود تقوب هعيصخت يضتقت ةيناثلاو لكألا ماود يضتقت ىلوألا ةيآلا نإف ؟[7؟ :ميرم] ؟اًيْسَعَو

 .تقو
 20 ص ياسر

 يش مهنع عطقني « يأ [؟ه :دعرلا] # باد اهنحأ# : ىلاعت ه هلوق ىنعم نأ :(ساوضجلات)

 نم ةباثمب كلذ ناك ةوقلاب مسجلا كمي عاذغلا كاك امل نكل امئاد نولكأي مهنأ ال ال ؛هوهتشا ىتع

 . ًامئاد لكأي

 ؟ةنجلا لكأو ايندلا لكأ ةذل نيب قرفلا امف :(تلق نإف)

 لكأ فالخب فوجلا ىلإ لزن اذإ هتذل لوزت ايندلا لكأ نأ امهتيب قرفلا :(باوحلاق)

 امم معأ ىرخأ ةذل هل ددجتي رخآ ماعط هيلع لزني ىتح نطبلا يف هئاقب ةدم مودت هتذل ةرخآلا
 .اذكهو اهلبق

 ص عر
 الو كانه سمش ال هنأ عم 7 :ميرم] «اًيِشَعَو رك :ىلاعت هلوق ىنعم امف : (ثلق . نإفر

 ؟ايندلا راد ىف امك رمق

 رظنلاب يشعلاو ةركبلا رادقم هانعم نإ :«تاحوتفلا» يف خيشلا هلاق امك :(باوجلاف)

 اهعولط اهلجأ نم رهظيو سمشلاب ريست تناك يتلا ةكرحلا نأل كلذو لاق ايندلا لاوحأل
 هيف ةحبباس ةرايسلا بكاوكلا عيمجو ةنجلا فقس وه يذلا سلطألا كلفلا يف ةدوجوم اهبورغو
 ىتم ايندلا يف ميوقتلا لهأ فرع ام كلذ الولو :لاق ءءاوس دح ىلع اهكالفأ ىف نآلا اهتحابسك

 نيزاوملاو ةعوضوملا ريداقملا الولف انتيعأ نع سمشلا ءوض نم بهذي مك الو فوسكلا نوكي
 .فوسكلا نوكي ىتم مهنم دحأ ملع ام نيموقملل ىلاعت هللا اهملع دق يتلا ةمكحملا

 ىري ىتح صاوخلا نم دحأل ةمظعلا باجح عفر ةنجلا يف حصي لهف :(«تلق نإف)

 ؟هب ةطاحإلا هجو ىلع مهبر صاوخلا

 مه منهج لهأف نآرقلا يفف ؛نوئيبم باب لك لهأو :(تلق) .ةنجسلا باوبأ حتف نيع تقلغ
 عمجو ىلوتو ربدأ نم لك مه ىظل لهأو نيطايشلا مه ريعسلا لهأو ءمهيرب :ورفك نيذلا

 موي بذكو نيضئاخلا عم ضاخو نيكسملا معطي ملو لصي مل نم لك ْمُه رفس لهأو .«ىعوأف

 :لاق هللا تايأ هيلع ىلتت اذإ ميثأ دتعم ريخلل عام ميمنب هب ءاشم زاقه لك ميحجلا لهأو ءنيدلا

 لهأو .هدلخأ هلام نأ بسحي لاملل عامج زامل زامه لك مه ةمطحلا لهأو ؛نيلوألا ريطاسأ

 ملعأ هللاو هتيزاوم تفخ نم لك مه ةيواهلا

 ببس سيلبإو الإ اهيف دحأ بذعي ال هنإف ءاهالم نوكي رانلا سيلبإ لخد اذإو :(لاق)

 اذهبف «اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةكيس ةنس نس نمو؛ :ةي لاق .هيف هل كراشمو هبيذعت
 نوكار مس اذهو :لاق .هل هتقفاومل الإ رانلا دحأ لشد ام هنإف هتقيقحب رانلا ءلم ناك رابتعالا

 كلذ امئإو ةيلفسل ]| تاكردلل ةبسنلاب هنع ًافيفخت وه سيلف ةعبارلا ةقباطلا يف راثلا يف ٠ هرشتسم



 ب مدآ قلخ ليق ناتقولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب يف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 امنإو ادبأ عفري ال ىلاعت هب ةطاحإلا مدع نع ةيانك وه يذلا ةمظعلا باجح :(باوجلاف)
 فشك ول ذإ كلذ لبق ةنجلا لهأل نكي مل رمأ فاشكنا ةدايز ىلاعت هل ةيؤرلا لامكب دارملا

 كلذب لئاق الو هسفن وه ملعي امك ىلاعت هوفرعلو مهبرب ًاملع قلخلا طاحأل ةمظعلا باجح
 لاق كلذلو ءريغ ال مهل فاشكنا ديزم الإ مهلك ةنجلا لهأل ةعقاولا ةيؤرلا ةذل تسيلف

 .فيك الب ىري ىلاعت هنأ نوققحملا

 4رَمَس ٌرْثُك امي َهَّنَجْلأ اوُلْمَداظ :ىلاعت هلوق نيب عماجلا هجولا امف :(تلق نإف)
 الو :لاق هللا لوسر اي تنأ الو اولاق هلمعب ةئنجلا دحأ لخدي ال) : هلم هلوق نيبو [7؟ :لجتلا]

 . ؟؟هتمحرب هللا يندمغتي نأ الإ انأ

 نمف ىلاعت هللا نم لكلا نأ مولعمو اهتابيسم ىلع بابسألا قيلعت نم اذه :(باوجلاف)

 ببسلا قلاخ ىلإ رظن نمو هلمعب ةنجلا لخد هنإ :لاق لمعلا ىلع ةنجلا لوخد فقوت ىلإ رظن
 يبرعلا نب نيدلا يبحم خسارلا لماكلا خيشلا لقنو .هتمحرو هللا لضفب ةنجلا لخد هنإ :لاق

 ةعامجلا مامإ نيدم يبأ خيشلا نم «تاحوتفلا» نم نيتئاملاو نينامثلاو عساتلا بابلا يف

 هللا لدعب رانلا ءايقشألا لخديو هللا لضفب ةنجلا ءادعسلا لخدي :لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضر

 مالك وهو نيدلا يبحم خيشلا لاق .ىهتنا تاينلاب اهيف دلخيو لامعألاب هراد يف لزني دحأ لكو
 . ملعأ هللاو ىهتنا راقوو بدأو ةمشح هيلع ربخ حيلم فشكو حيحص

 مهتازيم تحجر ةمايقلا موي اهب نورمؤي يتلا ةدجسلا فارعألا لهأ دجس اذإ :(ةمئاخ)

 مكح نم ىقبي ام رخآ يه ةدجسلا هذهو :نيدلا ييحم خيشلا لاق «ةنجلا اولخدو اودعسو

 . رانلاب ةراتو «هتأشنل داضملا ريرهمزلاب ةرات رانلا ىف هباذع نوكيو :لاق .لومشلاو ةطاحإلل

 قنخلا وأ قنشلاب عنم اذإف «سفنلا جورخب هتايح نوكي ساسحلا مسجلا كلذ ريظنو :لاق
 يف سيل هنأل ريغ ال رافكلا مه نجلا نم رانلا لهأو «تامف هقرحأف بلقلا ىلإ ًاعجار سكعنا
 رتكحأ نتدإلل لاق ذإ نّْطِيَّشلا لَك # :ىلاعت هللا لاق اذهلو قفانم الو لطعم الو كرشما نجلا

 ملو رافكلاب ناطيشلا ىلاعت هللا قحلأف .ةيآلا 1١[ :رشحلا] تقدم ممر في َلاَق َرْفَك اَنَلَ

 رفاك كرشم لكف ءاوكرشي ىتح كرشلاب سنولل سوسوي يذلا وه ناك نإو ؛«نيكرشملاب هقحلي
 ىف رظنلا نع اهرتسيل قحلا هلإلا ةيدحأ نع هلودعلف كرشملا رفك امأ ءاكرشم رفاك لك سيلو
 نمآ نم هب قحليو رخآ اهلإ هلل عم هذاختابف هكرش امأو ًالثم ىسيع يف اهنييعتو تايآلاو ةلدألا
 ُنْبأ ٌميِيَمْلأ َوُه هنأ َّنِإ اَوَلاَق تِذَلا ردكم َدَمَل# : ىلاعت هلوق لمأتو ضعبب رفكو ضعبب

 اذه ررحيلف «ىهتنا رخآ ًاهْلِإ هللا عم لعجي مل هنأل كرشأ دقل :لاق ام [0؟ :ةدئاملا] ميم
 ال نأ يهو ةصوصختم ةلاح ىلع نكل نوروازتي رانلا لهأ نأ ملعاو :لاق .قيقد هنإف لحملا

 الف نيرورقملا روزي رورقملاو نيرورحملا روزي رورحملاك هتقبط عم ةقبط لك لهأ الإ روازتي
 ميعنلل لكاشملا اهلهأل يذلا حارسلاو قالطإلل ةنجلا لهأ فالخب هسكعو أارورحم رورقم روزي



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا اك

 لهأ يعد هب ايتدلا ماكمعأ ىل !! هجو هلق ةرخآلاو ايندلا نيب حرر ةمايقلا موي نإف ايندلا فيلاكت

 عدم امو مهل !امعأب اوزوج هب ةرخآلا ىلإ هجو هبو مهنازيم هب تحجر يذلا دوجسلا ىلإ فارعألا

 عناملا وهف مهديحوت دوجو الإ رسجلا ىلع اوناك مهنوك لاح رانلا يف عوقولا نم فارعألا لهأ

 هلل دمحلاف هلهأب ديحوتلا ةيانع يخأ اي رظناف .ةدجسلا هذه مهنم تدجو ىتح عوقولا نع مهل

 هللا هلعج «رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا باتك» رخآ كلذ نكيلو .نيملاعلا بر
 يف هللا دمحب هتفلأ دقو ءهيف رظانلاو هعماسو هبتاكو هفلؤم هب عفنو ميركلا ههجول ًاصلاخ ىلاعت

 باتكلا عيمج ثحبم لك ىلع علاطأ تنكف هئحابم ددع ىلع «تاحوتفلا تعلاطو رهش نود
 ةمخض تادلجم رشع ؟«تاحوتفلا)» نإف تاماركلا نم كلذ اودع دقو هل ةبسانملا لوقنلا ذحأل

 ةسمخ كلذ رادقم افصنو نيترم «تاحوتفلا» موي لك يف تعلاط دق باسحلا كلذ ىلعف
 نمؤي نأ ةماركلا بحاص ىلع بجي هنأ تاماركلا ثحبم يف انمدق دقو موي لك !ءزج نورشعو

 الوأ دمحلا هللف ةماركلا هذهب نمؤم لوأ فلؤملاف هريغ دي ىلع تعقو اذإ اهب نمؤي امك اهب

 نيسمخلو سمخ ةنس بجر رشع عباس كرابملا نينثالا موي يف هفيلأت نم غارفلا ناكو .ًارخآو
 هفلؤملا طخب هلك دحو ام اذه نيروسلا نيب طب ةسورحملا رصمب فلؤملا لزنمب ةئامعستو

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هقيفوت نسحو هنوعو هللا دمحب مت .مالكلا رخآ ىلإ تعلاط هلوقب

 خيشلا ةمالعلا ملاعلا دشنأ دقو ؛؟نيملاعلا بر هلل دمحلاو ًاريثك ًاميلست ملسو هيحصو هلآ ىلعو

 : باتكلا اذه دمي يعوكلا دمحم

 امك صاصتخلا ةكرد نم رانلا يف سيل هنأ ملعا :لاقو .دييقتلاو قيضلا نم رانلا لهأل ام دض

 هنأ طق ىلاعت حلا انربخأ امو ريغ ال مهلامعأب رانلا يف نوبذعي امنإ سانلا نأل ةنجلا يف

 نكامأ اهيف ىقبب اذهلو :لاق .طقف هلامعأب الإ رانلا لزن نم لزن امف ًادبأ ءاشي نم هتمقنب صتخي

 طق لوقتف همدق اهيف رابجلا عضيف :ىلاعت هلوق وهو اهنورمعي ًاقلخ اهل ىلاعت هللا قلخيف ةيلاخ
 :مهيف ىلاعت هللا لاق يتلا ةفئاطلا ىلع باذعلا ةدايز لخد امنإو :لاق .يبسح يبسح ,يأ طق

 هيشلا مهيلع اولخدأو مهريغ اولضأ مهنأ ةهج نم [48 :لحنلا] «ِباَذَعْل َقوَف اًباَذَع ْمُهَسِدَر##

 هذه نم الإ ةدايز مث امف ةقيقح مهلامعأ نم مهلالضإو نيلضملا ةمئألاب ةصاخ ةروكذملا ةدايزلاف

 ال مهنإف «تامهوتلا نم مهنطاوب يه عقي ام رانلا لهأ ىلع باذعلا دشأو :لاق .مهفاف ةيثيحلا

 ٌراَث## : ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو هتقول مهسوفن يف نوكت كت لإ هيف مه امم دشأ ًاباذع دع طق نومهوني

 ًاثكم سانلا لوطأ نأ ملعاو :لاق .[ ٠ :ةزمهلا] * © َوَدِقَأْلا لع ْمِلْطن ىَلأ © ٌءَدَموُملأ هم

 اهنم جرخي مث ةنس فلأ نيسمخ- نم ًاوحن اهيف ثكمي نم وه نيدحوملا ةاصع نم منهتج يف

 ىلع نيسمخلا لامك نم انسل انأل نيسمخ لقن ملو نيسمخ نم أوحن انلق امنإو :لاق .ةعافشلاب

 :جراعملا] هَنَس كلَ َنيِسمح ٌمُراَدَقِم نك روي ٍف# :ىلاعت هلوق نم هانلق ام ىلإ انحورتسا امنإو نيقب



 1 مدأ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو قح رانلاو ةنجلا نأ ناب يف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 يذلدل هللا ةبهو الإيهامو
 هنامز رتو اهولل دبعلاوه

 همولع ايحأ نيدلا ىيحمل قحي

 هيعسل ءازج رفوأانب درايف

 هبتك سئاسفن نم ائيش زاح نمو

 ًالمحم ىعدي يفوكلاهمظانو

 :يريصوبألا دمحأ خيشلا دشنأو

 بهاول ًادبع نمحرلا مح ر دقل
 تلمجأ ليصافتلا لك الجو الط

 رثآمهنع يهفًأميدق هابح

 رئاس برغلاو قرشلا يف هل ملعب
 رصانو يلولا :

 رفاوو ميطظع ملعانيهثمف

 رباجو موريام يطعي هللاهل

 رئاتس ميركلا هللا نم هيلع

 معن هرصانو

 الصفم ايده ناسحإلاو ريخلا نم

 المجم ءاج ذإ ليصفتلا نسحأامف

 الضفتًادبع نهحرلامحر لقف ةلاه طسو يف ردبلا تيأر ينيعب

 نم ةعامج باتكلا اذه ةدوسم ىلع بتك دق :هنع هللا افع هفلؤم لوقي هفلؤم طخب دجو

 يبلشلا نب نيدلا باهش خيشلا هبتك ام ةلمج نمو هوحدمو هوزاجأو رصمي مالسإلا خياشم

 ماح مهنم ًادحأ رث ملف قيرطلا لهأ نم ريثك ىلخ ىلع انعمتجا دق :هفلؤم حدم يف يفنحلا

 داقتنالاو بصعتلا كرتو داقتعالا نسح ملسم لك ىلع بجي هنإو فلؤملا اذه يناعم لوح

 امو فاصوألا ليمجب فارتعالا نم عنميو فاصنإلا باب دسي دسح لوصح نم هللاب ذوعنو

 نم هيف ام عيمج ةمايقلا مويب يضقتيو :لاق .هديدحتتب عطقي الو ًابيرقت نوكي امنإ رادقملاو [4
 ولو ىلاعت هللا دحو نمم دحأ مويلا كلذ دعب رانلا يف ىقبي الف نيدحوملا ةاصعل تاذخاؤملا

 يفو خزربلا ليل الإ امهنيب سيلو ايندلا مويب لصتم ةمايقلا مويف كلذ ىلع تامو هرمع يف ةرم

 هلل ىلاعت قحلا نايتإ نوككي هموي سمش عولط يفو ثعبلا ةحفن نوكت ةليللا هذه رجف
 امك امهلهأب نارادلا رمعتو مكحلا يضقني قارشإلا يتعكر ردق يفو هلالجب قيلي امك ءاضقلاو

 نوكي امنإو مون اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ دنع سيلو :لاق .هيف وه اميف دلاخ مهنم لكف رم

 نم مهنمف نوحيرتسيو رانلا يف هب نومعنتي يذلا ردقلا اذهو طقف نيدحوملا ةاصعل اهيف مونلا

 ام ىلع ةنس فلأ نيسمخلا بيرق ىلإ مهنمو افلأ رشع دحألا ماني نم مهئمو ةنس فلألا ماني
 ال اهلعأ مه نيذلا رانلا لهأ نأ ملعف :لاق ,.نيدحوملا ةاصعب هللا ةمحر نم كلذو :لاق ءرم

 هيف مقر :باذعلا ىنعي [2 :فرخزلا] 40 نوسلبُم هيف مهو ريع دم الط : ىلاععت هلوقل نوماني

 ةاصع مان اذإو :لاق .؛تاحوتفلا» نم نيرشعلا بابلا يف هركذ .[708 :فرخزلا] #َنوُسِلبُم
 يف راصو رانلا نم جرخ هنأ الثم هسفن ىريف ةنسحلا ةيؤرلاب مهمانم يف مهميعن نوكي نيدحوملا

 يف كلذ ايندلا لهأ ىري امك ًائيش ىري ال ظقيتسا اذإ مث «عامجبو برشو لكأو رورسو حرف
 تابوقعو رضو سؤب يف كلذ همانم يف هسفن ىري نم هللاب ذايعلاو مهنمو :لاق .ءاوس مهمانع



 رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 0/1

 :مهضعب لاق ام نسحأ

 مهفي ال نم باطخو هلهج نع ىوعريال نم لذع ةيلبلان مو

 اذه يناعم يف حدقي ال :هنع هللا يضر يلبنحلا يحوتفلا مالسإلا خيش هبتك ام ةلمج نمو
 ملع نع راع لك الإ هفلؤم ةئطخت يف ىعسي ال امك باذك دحاج وأ باترم دناعم الإ باتكلا
 دناعم لعاج وأ دوسح ىيبغ لك الإ هفلؤم لضف ركني ال امكو باوصلا قيرط نع دئاح باتكلا

 خيشلا انخيش هلاق ام ةلمج نمو .ىهتنا قراخ اهتمئأ عامجإلو قرام ةنسلا نع ٌعئاز وأ دوحج
 هلضف ركني ال باتك وهف ةلمجلابو :ليوط مالك دعي هنع هللا يضر يعفاشلا يلمرلا نيدلا باهش

 ةريمع نيدلا باهش خيشلا هلاق ام ةلمج نمو .ىهتنا هلثم فنص ام هنأب نانئا فلتخي الو
 لثم نامزلا اذه يف زربي ىلاعت هللا نأ نظن انك امو :باتكلا حدم دعب هنع هللا يضر يعفاشلا

 هترمز يف انرشحو هتاكربب انعفنو ًاريخ ةيدذمحملا ةلملا نع هللا هازجف نأشلا ميظعلا فلؤملا اذه

 :هفلؤمو باتكلا حدم دعب يكلاملا يناقللا نيدلا رصان خيشلا هلاق ام ةلمج نم ناكو ءىهتنا

 ءيش لقن انقح يف حدقي الف انؤاملع مهمذ نإو ةيمالسإلا قرفلا نم مهريغو ةلزتعملا نأ ملعاو

 نإو مهرفكب موكحم ريغ ةلبقلا لهأ نم نودودعم لاح لك ىلع مهنإف انبتك يف مهبهاذم نم
 ىلإ حنج نإو يرشخمزلا مامإلا ىلإ ىرت الأ ةعيرشلا ةمئأ اهيلع يتلا ةماقتسالا قيرط اونطخأ
 نم هلاوقأب ةنوحشم بتكلا بلاغو ةمألا ءاملعو ةمئألا نم دودعم وهو فيك ةلزتعملا بهذم

 ىلإ باستنالا نع همهف يف هؤطخ ةمئألا نم مامإل عورفلا يف دلقملا جرخي ال امكف ريكن ريغ

 . ةيفاعلا هللا لأسن كلذ وحنو كوش نم شارفو

 لهأ نإ :لوقي ناك هنأ نيدلا يبحم خيشلا نع لقن نم ىرتفاو هللاو بذك دقف :(تلق)

 هتيأرف هعيمج ؛ةيكملا تاحوتفلا» هباتك ىلع تررم ينإف هيلع سوسدم وهف هبتك نم ءيش يف

 هقحليلف ةنسلا وأ باتكلا نم خيشلا مالكل ًاليلد دجو اذإ ةمتاخلا هذه يف رظان لك ءميظعلا هللاب
 ىشمتي ال فشكلا لهأ مالك نإف هعضوم يف كلذك هبتكيلف همالك دض ىلع اليلد وأ هعضومب

 تايفيكلا يف وه امنإ فشكلا لهأو لقنلا لهأ فالتخا رثكأ نأ ىلع «لوقنلا رهاظ ىلع هلك

 اديؤم الإ طق ءيجي ال حيحصلا فشكلا ذإ اهيف مهدنع فالخ الف ماكحألا امأو «للعلاو

 همحر خيشلا نع ركذأ مل ينأ يخأ اي ملعاو .اهل هتفلاخم ردق نإ اهبحاص نم لبقي الو ةعيرشلل

 ىتح هانكرتف لوقعلا هلمتحت ال ام امأو لوقعلا اهلمتحت يتلا رومألا ضعب الإ ةمتاخلا هذه يف هللا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو اهولخد اذإ رانلا لهأو اهولخد اذإ ةنجلا لهأ هدهاشي

 هللا دمحب ءاج دقو ءهللا اناده نأ الول يدتهتل انك امو اذه ىلإ اناده يذلا هلل دمحلاو



 < مدآ قلخ لبق ناتقولخم امهنأو قح رالاو ةنجلا نأ نايب يف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 دقو ءاملعلا نم مهنوك نع مهؤطخ مهجرخي ال مهريغو ةلزتعملا نم ةمألا ءاملع كلذك هبهذم
 ةقدل هتمامإ يف كلذ حدقي ملو هريغو يميلحلاك لازتعالا لهأ بهاذم ةمئثألا نم ةعامج عبت
 سيل نم مهف مدع اهيف حدقي ال ةيفوصلا قيرط اذكو ماهفألا بلاغ ىلع اهئافخو قرفلا خزانم
 ةخسن ىلع هطخ نم هتلقنو يشوتمهربلا دمحم خيشلا هلاق ام ةلمج نمو .ىهتنا اهلهأ نم

 : فلؤملا

 ةيححبص و هلأ ىلعو نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هللا ءلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلع ميلستلاو ةالصلاو تاحردلا لانث هقيفوتسو تاحلاصلا مشن هركذي يذلا كس دمحلا « نيعمجأ

 ضارقنا ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو هتباحصو هلآ ىلعو تاماركلا ندعمو تاداسلا ديس

 . تاعاسلا

 نع ىفنحلا يشوتمهربلا دمحم نب دمحم ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا فقو دقق ءدعبو

 ققحملا ةمالعلا لماعلا ملاعلا مامإلا انالومو انديسل ارباكألا دئاقع يف رهاوجلاو تيقاويلا#

 ندعم ةعيرشلاو ةقيقحلا خيش نيلسرملاو ءايبنألا مولع ثراو نيققحملا ةمئاخ ةماهفلا ققدملا

 خيشلا انالوم نامزألا هذه لهأ ىلع هعفرو نافرعلا جات هللا هجوت نم ىيرطلاو كولسلا

 ال يتلا هنيعب هسرحو مايألا ىدم دابعلا عفنل ىلاعت هاقبأو مانألل هب عفنلا هللا مادأ باهولا دبع

 يف تحافو هراطمأ لضفلا بحس نم تحسو هرارسأ تعملو هرادقم لج باتك وه اذإف مانت

 داشرإلا ضايغ يف تغانتو هرامقأو هسومش قيفوتلا ءامس يف تحالو هراهزأ قيقحتلا ضاير

 يضر خيشلا نإف ؛سفنلل ةيمحلاو بيصعتلا كرت فنصم لك قنع هل عضخي ًاسيفن انباتك ىلاعت
 مالسإلا خيش ينربخأ دقو «باتكلا ةبطخل يف كلذ انركذ امك نيثراولا ربكأ نم ناك هنع هللا

 هللاب هفلح دعبو هيلع بتكو هيلع علطا نأ دعب هللا همحر يحوتفلا يلبنحلا نيدلا باهش خيشلا
 ةرردلاو رهاوجلا» يف امم الو هيف امم دحاو مكح هرطاخ ىلع رم ام هرمع لوط هنأ لجو زع

 ام عيمج نوكي نأ لي هللا لوسر ددم نم مث هللا ددم نم وجرأو ءفاصنإلا لهأ نع هللا يضرف

 ام ضعبب لمعلا ىلإ ةليسو كلذ نوكيل انحاورأ يف اظوفحمو انسوفن يف ًاشوقنم انلمانأب هانمقر
 اضرلا ىلع ايندلا نم انصلخي نأ ىلاعت هللا لأسنو .ةيعرشلا بادآلاو ةيدمحملا قالخألا نم هيف
 اناوعدو اتنونظب انحضفي ال نأو مهتاروع نود انتاروع ىلإ رظنلاب انم اهلهأ صلخي نأو ميلتلاو

 اذه يف كلذب انل فيكو انتارطخ قيقدو انتدارإ حيبقو انتالز ميظع نم انيلع هملع يفخ امب الو
 كلهأ يتلا لامعألا بلاغ انيفوتسأ دقو «ةئيدرلا لاوحألاو بئاجعلا روهظ لحم وه يذلا نامزلا

 برق دقو .انلامعأب انيف انل امع تمكحتو انتأبن انب تلحو ةيضاملا نورقلاو ةفلاسلا ممألا اهب هلل

 ضيفو اهب لمعلا نع مولعلا ضبقو لالصلاو ملظلا ركسع ةوقب يورخألا رجفلا قاقشنا
 فصو دقو ةلاخنلا الإ ليلحتلا لخنم يف عفتري ال امك ةلاثح ىلع الإ ايندلا متخت الف ؛لالصلا
 هدورقو اباثذ انؤاملعو ابابذ انتامز لهأ ءامكح تراص دق :لاقف هنامز ةسداسلا ةئاملا لهأ صضعب



 رباكألا دئاقع نايب يف رهارجلاو تيقاويلا نم يناثلا ءزجلا 0

 .هراونأ نيقيلاب بولقلا تاحفص ىلع تقرشأف ءهرايطأ ىحلا تاغلب

 هتاقدصو هئاسحإو هلضف نم لوؤسملاو هتايح لوطب دابعلا ىلع نمي نأ ميركلا هللا لأسأف

 .نيمآ هتايحو هتاقب لوطب انعتمي نأو هتاوعدو هرظن نم دبعلا ىلخي ال نأ

 دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو :ءاملعلا نم هافطصا نم هنيد يف هقف يذلا هلل دمحلا

 نيلماعلا ءاملعلا نع هللا يضرو «ءالضفلا ةباجنلا يوذ هبحصو هلآ ىلعو ءايبنألا ريخ

 .ءاحمسلا هيبن ةنسو هللا هباتكب

 ًاحاصف هؤايقتأو ًادابع هنيباعثو ًاداهز هبلاعثو ةيفوص هراجفو ةيفوح هراجتو ءالقع هدوهفو ءالضف
 فراعملا نعو حئاصنلا نع حئاضفلاب اونغتسا ءاظافح هتاّيحو ًاظاعو هبراقعو ًاحاصن هؤايقشأو
 مهركذت ةيوامسلا تايآلا الف بويعلا رارشأب بويغلا رارسأ نعو ةبيغلاب ةبيطلا نعو فراغملاب

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف . مهبجحت ةيناسفنلا تايآلا الو

 ةنطابلاو ةرهاظلا يحراوج نم عقو للزو أطخ لك نم ىلاعت هللا رغمتسأو اذه يلوق لوقأ

 هترهغمو هر ومع ىلإ ريقفلا ديعلا هقلؤم هبنكو كلذ لاق .دوج ولا ىف ةرد لك ددع اذه ىتقو ىلإ

 هخياشع نعو هيدلاو نعو هنع هللا افع ىنارعشلا ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع هتحماسمو

 نيتنثا ةنس هردق مظعملا ناضمر رهش رشع يداح دحألا موي يف هفيلأت نم غارفلا ناكو

 ملسو هةيححصو هلآ ىلعو دمحتم انديس ىلع هللا ىلصو ةفيرشلا ةرجهلا نم ةئامعستو نيعبرأو

 بوتأو ميظعلا هللا رفغتسأ انأو «ليكولا معنو هللا انبسحو نيدلا موي ىلإ ًادبأ ًامئاد ًاريثك اميلست

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو لاعفألاو لاوقألا نم هِلِإ



 د41 رهاوجلاو تيقاويلا :نم لوألا ءزجلا ىوتحم

 رهاوجلاو تيقاويلا :نم لوألا ءزجلا ىوتحم

 000 هم دقم

 ل6 ل او وم هم طم وم فم همم هو ممم هم ممم هك فوق م همم همم همم مول همم همم ممم فلؤملا ةمجرت

 ال طم مط ع هم عطل همم همم دمع سا ها همم طع مم مم فيلأتلا بيسو باتكلا ةبطخ

 ل00 داقتعالا ءوس نم هل ةئربملا ةرصتخملا خيشلا ةديقع نايب

 8؟؟ .......... هنع هللا يضر نيدلا ييحم خيشلا لاوحأ نم ةذبن نايب يف :لوألا لصقلا

 ةعامج اهركذو نيدلا ييحم خيشلا ىلإ تفيضأ تاملك ليوأت يف : يناثلا لصفلا

 ال ا ا م ممم معمم مهب ةوسأ خيشلل نوكيل مهيلع راكنإلاب اولتبا

 ةقلغملا تارابعلاب مهملكت يف قيرطلا لهأل رذعلا ةماقإ نايب يف :ثلاثلا لصفلا

 نا مهنع ىلاعت هللا يضر مهريغ ىلع

 6 موو مومو مم هوم اوم هموم همم ممم هوم مم مالكلا ملع يف رحبتلا

 هم ...هل كيرش ال هكلم ىف درفتم دحأ دحاو ىلاعت هللا نأ نايب ىف :لوألا ثحبملا

 3/15 ف هع لم مم ممول همم هم مسف هف مو هع م معسل همم هم عم ممم هم هم هم ممم ملاعلا ثودح يف :يناثلا ثحبملا

 14 معلم م مم معمم ةيعبش و ردقب دبع لك ىلع ىلاعت هللا ةقرعم ببوجو ىف : ثلاثلا ثحبملا

 اهنأو قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ داقتعا بوجو يف : عبارلا ثحبملا

 0 دحأل اينذلا ىف ةمولعم تسيل

 ةجاح ريغ نم هلك ملاعلا ثدحأ ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :سماخلا ثحبملا

 1 عرقا وف فوم فم م مه مق فقع همم همم همم هم ممم همم مم ممم همم همم مول هيلع كلذ بجوأ انجاوم الو هيلإ

 ملاعلا هعادتبا يف هل ثدحي مل ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :سداسلا ثحبملا

 118 عع ل عمم هس ومعمل داحتا الو لولح ال هنأو ثداح هتاذ ىف

 هدحي ال امك ناكم هيوحي ال ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو يف :عباسلا ثحبملا

 اد 1 1 1 1 1 1 هقلخا مكح يف هلوخد مدعل نامز



 رهاوجلاو تيقاويلا : نم لوألا ءزجلا نقوتحمم ا

 ا خلإ انك امنيأ انعم هللا نأ داقتعا بوجو يف :نماثلا ثحبملا

 لا ا ا لوقعلا هيلع

 اهدوجو لبق ءايشألا َمِلَع ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشع يداحلا ثحبملا

 ل اهملع ام دح ىلع اهدجوأ مث ةداهشلا ملاع يف

 لاثم ريغ ىلع ملاعلا عدبأ ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو يف :رشع يناثلا ثحبملا

 1 سم هعمل م همم ممم همم هدابع هيلع ام سكع قبس

 يناعمب افوصوم لزي مل ىلاعت هنأ داقتعا بوجو يف :رشع كثلاثلا ثحبملا

 نضل امهيضتقي ال امو ةيملعلاو هيزنتلا يضتقي ام نايبو هتافصو هئامسأ

 نادل ريغ الو نيع ال وأ ريغ وأ نيع ىلاعت هتافص نأ يف : رشع عبارلا ثحبملا

 #1 | ني ملل ةيفيقوت ىلاعت هللا ءامسأ نأ داقتعا وجو ىف :رشع سماخلا ثحيبملا

 ىحلا ىهو صوصخلاب ةينامثلا ءامسألا تارضح ىف :رشع سداسلا ثحبملا

 0000 يقابلا ملكتملا ريصبلا عيمسلا ديرملا رداقلا ملاعلا

 ايلا ا ع هم م ممم مم ممم همم ممل شرعلا ىلع ءاوتسالا ىنعم يف :رشع عياسلا ثحبملا

 ىرج امك ىلوأ تافصلا تايآل ليوأتلا مدع نأ نايب يف :رشع نماثلا ثحبملا

 ليوأتلا مدع نم فيخ نإ الإ مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا هيلع

 ارا 6 ا لع مدعم ىلاعت هللا ءاش نإ هطسب يتأيس امك روظحم

 لا 0 000 ىلعألا ملقلاو حوللاو يسركلا ىلع مالكلا يف :رشع عساتلا ثحبملا

 مهو مدآ ينب ىلع قاثيملاو دهعلا هللا ذخأ ةحص نايب يف :نورشعلا ثحبملا

 5 متل مم م م م م م هلم امل م مل ومرور و هم م ومو و همم هوو ووو كوم مور هوو مو همم معمل مالسلاو ةالصلا هيلع هرهظ يف

 ةالصلا هيلع ىسيع ىلاعت هللا قلخ ةفص ىف :نورشعلاو يداحلا ثصحمبملا

 بولقلاب ايندلا يف نينمؤملل يئرم ىلاعت هنأ نايب يف :نورشعلاو يناثلا ثحبملا
 ةنجلا لوخد دعب يأ ةرخآلاو ايندلا يف فيك الب راصبألاب مهل ةرخأآلا يفو

 ا اا 0 000000000000000 هلقو



 انتا رهاوجلاو تيقاويلا : نم لوألا ءزجلا ىوتسم

 سيل مهب ناميالا بوجوو نجلا دوجلو تابثإ يف :نورشعلاو ثلاثلا ثحسسملا

 وه امك دايعلا لاعفأل قلاخ ىئاعت هللا نأ نايب يف :نورشعلاو عيارلا ثحبملا

 0000 ااا مهتاوذل قلاخ

 عم دابعلا ىلع ةغلابلا ةجحلا ىلاعت هلل نأ نايب يف :نورشعلاو سماخلا ثحبملا

 لا 00 ل مهلامعأل ًاقلاخ هنوك

 نع جرخي ال نجلاو سنرلا نم ادحأ نأ نايب يف : نورشعلاو سداسلا ثحيبملا

 707٠١  هنايب يتأيس ام ىلع برقلا تاجرد ئصقأ غلب ولو اتباث هلقع ماد ام فيلكتلا

 الو ةمكحلا نيع اهلك ىلاعت قحلا لاعفأ نأ ناب يف :نورشعلاو عباسلا ثحبملا

 كاي 6 ا ل مط م هم م م مم معمم همم م ومع ممم همم همم همم همم ةمكحلاب اهنإ لاقي

 ؟الالا ب... سل ىلاعت هللا الإ قزار ال هنأ نايب يف :نورشعلاو نماثلا ثحبملا

 رخسلا نيبو اهنيب ٌقْرْقلاو لسرلا تازجعم نايب يف :نورشعلاو عساتلا ثحبملا

 حيسملاك بذاكلا كي ىلع ةزجعملا ةلاحتسا بايبو ةناهكلاو ةذبعشلاك ةومحب و

 كا ل م لع همم همم َيلول ةمارك نوكي نأ زاج ّيبنل ةزجعم

 مهلاسرإ هيف عقو نامز لك يف لسرلا ةثعب ةمكح نايب يف :نوثالثلا ثحبملا

 ول ل طم همم ع م مط معمم مهم هه مم عموم 00 مالسلاو ةالصلا مهيلع



 رهاوجلاو تيئاويلا : نم يناثلا ءزجلا ىوتحم 1

 رهاوجلاو تيقاويلا :نم يناثلا ءزجلا ىوتحم

 نم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع نايب يف :نوثالثلاو يداحلا ثحبملا

 نيد لمكألا مهماقم صقني لعف وأ لوق وأ نوكس وأ ةكرح لك

 قلخ لضفأ هنأ نايبو للي دمحم انيبن ةلاسر توبث ىف :نوثالثلاو ىناثلا ثحبملا

 ا و ل هم مل ممم مم ممم همم مع هدف فم همم مم مم كلذ ريغو قالطإلا ىلع هللا

 ناديا خلإ امهنيب قرفلاو ةلاسرلاو ةوبنلا ةيادب ناب ىف :نوئالثلاو ثلاثلا ثحبملا

 نا خلإ هعباوتو ءارسإلا ةحص ثايب شف : نوثالثلاو عبارلا ثحيملا

 نال خلإ نييبنلا متاح لو دمحم لوك ىف :نوثالثلاو سماقعلا ثحيبملا

 ابل و م ل م مو وم هم مم ممم م ممم هم همم هلم ع ىبش ىلع ضارتعالا مدعو ماكحألا نم

 ءايبنألا ل دمحم دعب هللا قلخ لضفأ نأ نايب ىف :نوثالثلاو نماثلا ثحبملا

 مهماوع مث ةكئالملا صاوخ مث اولسري مل نيذلا ءايبنألا مث اولسرأ نيذلا

 0 ا ااا خلا
2 

 نانو خلإ اهقئاقحو اهتحنجأو ةكئالملا ةفص نايب يف :نوثالثلاو عساتلا ثحبملا

 هانوتححوو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا م ةيبولطم ىف :نوعيرألا ثحبملا

 اهب تءاج ىتلا فيلاكتلا خيمج ةرمث نأ بايب ىف :نوعبرألاو ىداحلا ثحبملا

 زع هللا ىلإ ال لسرلا ىلإو انيلإ اهعفن عجري مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا
 ا 00 ااا اا ام خلإ لجو

 ع[ © وو م وف ملم م فس هم ق همم هم مم هم مف همم همم م همم هم همم م م م و ممم ًادوجوو ًادوهش ةوبنلا نع ةذخإ

 477 ...... نيعمجأ مهنع هللا يضر يلع مث نامثع مث رمع مث ركب وبأ نيلسرملاو



 2 6 ل وو هوو و م ملل هم مم م م م م مم مم همهم ممم ف ممم مم مم موم هموم هوم م ممم نوروجأم مهنأ داقتعا بوجوو

 هللا يضر ةباحصلا دعب ءايلوألا ربكأ نأ نايب ىف :نوعبرألاو سماخلا ثحبملا

 مث داتوألا مث نامامإلا مث كلذ يف فالخ ىلع دارفألا مث بطقلا مهنع

 ل4 ال ا امومه هو ووو صل سو هم م ع مق معطف هو هج هاهم عم هم وص ع هع هع لادبألا

 ع خل | نم ملول ء لهموم ومعلم خلإ يماهلإلا ءايلوألا يحو ناين يش :نوعبرألاو سداسلا ثحبملا

 هللا يضر ءايلوألا نم لسرلل نيئراولا ماقم نايب يف : نوعبرألاو عباسلا ثحيملا

 616 ولف وم همام ممل ممم ممم مو وم ممم م رم هم م ووو هموم هوم ممم ممم همم همم مو همم ممم همم هوم همم و هو ومو م مم همم همم همم مهنع

 مهبر نم ىده ىلع ةيفوصلا ةمئأ عيمج نأ نايب يف :نوعبرألاو نماثلا ثحبملا

 عال 1 هلع هوو ول مط همم ممم هم ممم هقمج هه ممم قمم هموم همم همم همم قمم م قمع قمم همم ممم همم هوم و همم و م ممم ممم هم مم خلإ

 الل 0 يم مل ا مال ا ممم ممم و ممم ممول هوم هموم ودم ممم لم هعمل 121110 خلا مهبر

 قفو ىلع لمعلا ةجيتن ىه ذإ قح ءايلوألا تامارك نأ ىف :نوسمخلا ثحبملا

 عيال مو طوم ومعه مو همم عم سمسم همم هم مم ممم مم مصفف هعمل هموم همس ممم هم ممم هم معمم خلإ ةنسلاو باتكلا

 نامزالتم امهنأ نايبو ناميإلاو مالسإلا نايب يف :نوسمخلاو يداحلا ثحبملا

 ها ل كاسحأللا ةقيقح نايب ىف :نوسمخلاو ىناثلا ثحبملا

 نإ نمؤم انأ :لوقي نأ نمؤملل زوجي هنأ نايب ىف :نوسمخلاو ثلاثلا ثحبملا

 0 لاحلا ىف اكش ال ةلوهجملا ةمتاخلا نم افوخ هللا ءاش

 ال ةيمالسإلا رئابكلا باكتراب قسفلا نأ نايب يف :نوسمخلاو عبارلا ثحبملا

 © 4 40 ل ووو نلوم مم مو وتم م م ممم هت م ممم وم م م مم مم م و هو هموم مم م م موه موو م ممم ناميإلا ليزي

 سكي مل نأب اقساف تام اذإ نمؤملا نأ ناب ىف :نوسمخلاو سماخلا ثحبملا

 87 ............ بلقلا ىلع ةدراولا رطاوخلا نازيم نايب يف :نوسمخلاو عباسلا ثحبملا

 وأ هينذب ةلبقلا لهأ نم دحأ ريفكت مدع نايب يف :نوسمخلاو نماثلا ثحبملا



 رهاوجلاو تيقاويلا :نم يناثلا ءزجلا ىوتحم ادم

 ها16 0 خلإ ديدشتو ظيلغت وأ لوؤموأ خوسنم مهريفكت يف درو ام نأ نايبو هتعدبب

 لكأ نم ايندلا يف رافكلا ذالم عيمج نأ نايب يف :نوسمخلاو عساتلا ثحبملا

 ني يي يس سستم ىلاعت هللا نم جاردتسا هلك كلذ ريغو عامجو برشو

 هتعاط بوجوو هباونو مظعألا مامإلا بصن بوجو نايب يف :نوتسلا ثحبملا
 لجو زع هللا ىلع ال انيلع هبصن بوجو نإو هيلع جورخلا زوجي ال هنأو
 ه6 طعس عطس عل مس معمم عساس عم مقسم ممم همم ممم ممم ممم خلإ
 ةذلا

 04١ ... خلإ هلجأ ءاهتنا دعب الإ دحأ تومي ال هنأ نايب يف :نوتسلاو يداحلا ثحبملا

 كا خلا اهدسج توم دعب ةيقاب سفنلا نأ نايب يف :نوتسلاو يناثلا ثحبملا

 ىلاعت هللا رمأ نم اهنأو ةقولخم حاورألا نأ نايب يف :نوتسلاو ثلاثلا ثحبملا

 نم نيقي ىلع وه سيلف هلقعب اههنك ةفرعم يف ضاخ نم لكو درو امك
 خلإ 8880 لم 21001110100000 خلا كلذ

 هميعنو ربقلا باذعو ريكنو ركنم لاؤس نأ نايب يف :نوتسلاو عبارلا ثحبملا

 كالا | ىوي ءءء و ورم ممم سل ممل ضفاورلاو ةلزتعملا صضعبل ًافالخل قح هيلإ درو ام عيمجو

 اهب انربخأ يتلا ةعاسلا طارشأ عيمج نأ نايب يف :نوتسلاو سماخلا ثحبملا

 ا ةعاسلا مايق لبق اهلك عقت نأ دب ال قح عراشلا

 لوأ انأدب امك انديعي ىلاعت هللا نأ داقتعا بوجو ىف :نوتسلاو سداسلا ثحبملا

 تالا ل خلإ روصلا ةروص نايبو حاورألا لوبقل داسجألا ةئيهت ةيفيك نايبو ةرم

 قرط ل ا ام عع وو ممم و ا ام 201010 تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا

 كيب قح نازيملاو طارصلاو ضوحلا نأ نايب يف :نوتسلاو نماثلا ثحبملا

 ىلاعت هللا ىلع ضرعلاو فحصلا رياطت نأ نايب يف :نوتسلاو عساتلا ثحبملا

 ا 0 000010 قح ةمايقلا موي

 "ا خلإ ةمايقلا موي عفاش لوأ لي ًادمحم أديت نأ ناب يف :نوعيسلا ثحبلا

 لبق ناتقولخم امهتأو قح رانلاو ةنجلا نأ نايب ىف :نوعبسلاو يداحلا ثحبملا

 41 0 ا و و ل و موو هاو همم مم ممم معمم همم مع ممم همم همهم مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ قلخ
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